
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.48423/2007  încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sollosy Mihaela, medic titular, 
reprezentant legal al unităţii medico-sanitare cu personalitatea juridică S.C.Omni 

Med Laborator S.R.L. 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2016; 
           Având în vedere raportul nr.87761/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea contractului de concesiune nr.48423/2007  încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Sollosy Mihaela, medic titular, reprezentant legal al unităţii 
medico-sanitare cu personalitate juridică S.C.Omni Med Laborator S.R.L.; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;  
           În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, art.61, alin.2, 
art.123, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sollosy Mihaela, medic titular, 
reprezentant legal al unităţii medico-sanitare cu personalitate juridică S.C.Omni 
Med Laborator S.R.L., în sensul înlocuirii medicului titular, reprezentant legal al 
unităţii medico-sanitare cu personalitatea juridică S.C.Omni Med Laborator 
S.R.L., respectiv dna.Sollosy Mihaela, cu dna.Popescu Mihaela. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a  contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Sollosy Mihaela şi Popescu Mihaela vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,             AVIZAT, 
PRIMAR                PT.SECRETAR, 

Lia Olguţa VASILESCU                  Ovidiu MISCHIANU 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA   PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.________/_____2016                      
                                                                                                                              SE APROBĂ,  
                                                                                                                                 PRIMAR,                                                                                                

                                              Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
RAPORT 

                    privind modificarea contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007  
 

  În domeniul privat al Municipiului Craiova se află unitatea medico-sanitară cu 
personalitate juridică S.C.Omni Med Laborator S.R.L. situat în Craiova, str.1 Decembrie 1918, 
nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), care funcţionează pe bază de contract de concesiune 
încheiat cu autoritatea publică locală în temeiul H.G.nr.884/2004, privind concesionarea spaţiilor 
cu destinaţia de cabinete medicale  şi a Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004, modificată şi prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006. 
 Astfel, a fost încheiat contractul de concesiune nr.48423/11.06.2007 între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi doamna dr. Sollosy Mihaela, medic titular, reprezentant 
legal al unităţii medico-sanitare cu personalitate juridică S.C.Omni Med Laborator S.R.L.  
pe o perioadă de 15 ani, începând cu data de 07.06.2007 până la data de 06.06.2022.    
 Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului (bunul imobil) în 
care funcţionează  S.C. Omni Med Laborator S.R.L., situat în Craiova, str.1 Decembrie 1918, 
nr.14 (Micropoliclina Brazda lui Novac) în suprafaţă de 20,92 mp. 
     Ulterior, în cadrul societăţii Omni Med Laborator S.R.L. au survenit modificări, astfel 
domnul Godeanu Virgiliu şi doamna doctor Godeanu Simona Viorica au devenit asociaţi în 
societate iar doamna doctor Godeanu Simona Viorica a fost numită administrator şi reprezentant 
legal al societăţii conform actului adiţional şi statutului societăţii actualizate la 19.08.2014. 
 Începând cu data de 31.03.2016, S.C.Omni Med Laborator  S.R.L. şi-a schimbat  sediul 
social, adresa devenind : Craiova, Mareşal Alexandru Averescu, nr.3, bl.N8, parter, judeţul Dolj, 
şi conform Hotărârilor nr.1/21.03.2016 şi nr.2/24.03.2016 care fac parte integrantă din Actul 
Constitutiv al S.C.Omni Med Laborator S.R.L. au fost cesionate părţile sociale către Popescu 
Mihai Raul şi Popescu Mihaela aceştia devenind asociaţi şi administratori ai societăţii 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub numărul 65063/06.04.2016 
S.C.Omni Med Laborator S.R.L. prin Popescu Mihaela şi Popescu Mihai Raul solicită 
modificarea reprezentantului legal, medic titular al societăţii din contractul de concesiune 
nr.48423/11.06.2007, dat fiind modificările survenite şi consemnate în Actul Constitutiv al 
societăţii din 24.03.2016.  Având în vedere cele relatate, S.C.Omni Med Laborator S.R.L. prin 
Hotărârea AGA nr.1 din 06.04.2016 desemnează  pe doamna Popescu Mihaela, medic titular, să 
reprezinte societatea şi să semneze actul adiţional de modificare la contractul de concesiune 
nr.48423/11.06.2007.  
 În susţinerea celor solicitate, Popescu Mihaela şi a anexat la cerere următoarele documente 
în xerocopie: C.I. asociaţi, Certificat de Înregistrare seria B nr.3290040 din 31.03.2016 emis de 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Certificat Constatator, Rezoluţia nr.6727/29.03.2016, 
Hotărârea nr.1/21.03.2016, Rezoluţia nr.6820/30.03.2016, Hotărârea nr.2/24.03.2016, Actul 
Constitutiv al societăţii actualizat la data de 24.03.2016, Hotărârea AGA nr.1/06.04.2016, 
Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România nr.Dj.011.0138/21.02.2011 valabil 



până la 30.12.2016, Asigurarea Malpraxis Popescu Mihaela - Carpatica Asig S.A. valabilă până la 
30.12.2016, Asigurarea Malpraxis S.C.Omni Med Laborator - Carpatica Asig S.A. valabilă până 
la 05.02.2017, Certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România seria DJ 
nr.0145/15.06.2005, Certificat de Înregistrare - Supliment în Registrul Unic al Cabinetelor 
Medicale partea a II-a sub numărul 366746 din data 13.12.2004, Certificat de Avizare a 
cabinetelor medicale cu personalitate juridică nr.16/06.02.2014 emis de Colegiul Medicilor, 
Codul IBAN, contractul de concesiune nr.48423/11.06.2007.  
  Menţionăm că redevenţa aferentă  folosirii spaţiului a fost achitată în termen. 
 Organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale este reglementată prin Ordonanţa de 
Guvern nr.124/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Astfel, conform acestui 
act normativ, cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de 
servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, iar în conformitate 
cu art.3 alin.2 “Medicul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înştiintarea 
autorităţii care a avizat înfiinţarea şi înregistrarea cabinetului medical“. Prin art.15 din 
O.G.nr.124/1998 sunt stabilite condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească unităţile medico-
sanitare cu personalitate juridică ce se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare. 
 Calitatea de concesionar, potrivit art.3 din H.G.nr.884/2004, o poate avea doar medicul 
titular al cabinetului sau cel delegat de medicii asociaţi, care funcţionează în spaţiul ce face 
obiectul concesionării, aceştia având drept de preferinţă fată de alţi medici. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.884/2004 
privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, Hotărârea Consiliului Local 
nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006, şi coroborat cu prevederile 
art.36 alin.2 pct.c din Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al  
Municipiului Craiova : 

 - Modificarea contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Sollosy Mihaela, medic titular, reprezentant legal al unităţii 
medico-sanitare cu personalitate juridică S.C.Omni Med Laborator S.R.L . - în sensul înlocuirii  
medicului titular, reprezentant legal al unităţii medico-sanitare cu personalitate juridică S.C.Omni 
Med Laborator S.R.L. respectiv, doamna Sollosy Mihaela cu doamna Popescu Mihaela. 

 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare 
a contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007, conform punctului mai sus menţionat. 

  -Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr.238/2004 şi H.C.L.nr.85/2006. 
 

 

                    Director Executiv,                                        Vizat pentru legalitate, 
                 Cristian Ionuţ GÂLEA                                 cons.jur.Isabela Cruceru 

 
                                                             

                                       

                                                                                                                       Întocmit, 
                                                                                                             insp.Petrovici Marta 
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