MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Reea Med S.R.L.,
reprezentată legal prin medic titular Spach Delia

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2019;
Având în vedere expunerea de motive nr.24513/2019, rapoartele nr.26424/2019 al
Direcţiei Patrimoniu şi nr.28866/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi
Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de
concesiune nr.38101/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi
S.C. Reea Med S.R.L., reprezentată legal prin medic titular Spach Delia;
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 prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Reea Med S.R.L.,
reprezentată legal prin medic titular Spach Delia, având ca obiect spaţiul situat în
municipiul Craiova, str. Horia, nr.5, pentru o perioadă de şase ani, patru luni și
cincisprezece zile, începând cu data de 01.03.2019, până la data de 15.07.2025.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de
modificare a contractului de concesiune nr.38101/19.05.2006.
Art.3. Pe data 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 şi Dr. Spach Delia vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,

AVIZAT,
SECRETAR,

Mihail GENOIU

Nicoleta MIULESCU

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA PATRIMONIU
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici
Nr.24513/05.02.2019

Expunere de motive
la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune
nr.38101/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Reea
Med S.R.L.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, a fost încheiat contractul de concesiune
nr.38101/23.05.2006 cu Florea Ligia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Florea
Ligia, pentru spaţiul medical în suprafaţă de 21,88 mp, situat în Craiova, str. Horia, nr.5,
aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, pentru o durată de 12 ani şi 9 luni,
respectiv de la 01.06.2006 până la 28.02.2019. Ulterior, prin H.C.L. nr.84/25.02.2016, s-a
aprobat modificarea contractului de concesiune în sensul înlocuirii formei de înregistrare a
concesionarului din persoană fizică C.M.I. Dr. Florea Ligia, în persoană juridică, respectiv,
S.C.Reea Med S.R.L..
Conform prevederilor pct.3.2. din contractul de concesiune menţionat, prin care
"contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din
durata sa iniţială", acesta mai poate fi prelungit cu 6 ani, 4 luni şi 15 zile.
La acest cabinet medical beneficiază de servicii medicale un număr mare de pacienţi,
astfel că neîncheierea unui contract pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical va avea drept
consecinţă neîncheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de
Sănătate CAS Dolj, şi prin urmare cetăţenii nu vor mai putea beneficia de serviciile medicale,
pacienţii fiind grav prejudiciaţi.
Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea S.C. Reea Med S.R.L. de prelungire a
contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006, în conformitate cu pct.3.2. din prezentul
contract, precum şi art.36, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5, lit.b, art.45, alin.3, art.115, alin.1,
lit.b şi art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, se
impune prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al
Municipiului Craiova şi S.C. Reea Med S.R.L., ce are ca obiect exploatarea spaţiului cu
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 21,88 mp, situat în Craiova, str. Horia, nr.5, pentru
o perioadă egală cu jumătate din durata sa iniţială, respectiv cu 6 ani, 4 luni şi 15 zile, respectiv
de la 01.03.2019 până la 15.07.2025.
Primar,
Mihail GENOIU

Director Executiv,
Cristian Ionuţ GÂLEA

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA PATRIMONIU
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici
Nr.26424/07.02.2019
SE APROBĂ,
PRIMAR
MIHAIL GENOIU

RAPORT
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006 încheiat
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Reea Med S.R.L.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi a Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004,
modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006 a fost încheiat contractul de
concesiune nr.38101/23.05.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Florea
Ligia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Florea Ligia, pentru spaţiul cu
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 21,88 mp, situat în Craiova, str. Horia, nr.5,
aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova.
Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.84/25.02.2016, sa aprobat modificarea contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006, în sensul înlocuirii
formei de înregistrare a concesionarului din persoană fizică C.M.I. Dr. Florea Ligia, în
persoană juridică, S.C. Reea Med S.R.L..
Durata acestui contract este de 12 ani şi 9 luni, începând de la data 01.06.2006 până la
28.02.2019.
Conform pct.3.2. din contractul de concesiune mai sus menţionat: "Contractul de
concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa
iniţială, astfel încât durata întregului contract să nu depăşească 49 de ani", S.C. Reea Med
S.R.L., reprezentată legal prin medic titular Spach Delia, în calitate de concesionar, poate
beneficia de prelungirea duratei contractului de concesiune cu perioada de 6 ani, 4 luni şi 15
zile.
Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.6050/10.01.2019,
Spach Delia, în calitate de administrator al S.C. Reea Med S.R.L., solicită prelungirea
contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006, în conformitate cu pct.3.2. din contract,
depunând în acest sens următoarele documente: copie C.I. administrator, Certificat de
Înregistrare
S.C.
Reea
Med
S.R.L.,
Certificat
Constatator,
Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România nr.27289/23.01.2018, Avizul
Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis),
Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a II a sub numărul

T34717 din data 13.06.2016, Certificat de avizare a cabinetelor medicale cu personalitate
juridică nr.148/17.12.2018 emis de Colegiul Medicilor, contractul de concesiune nr.
38101/23.05.2006.
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, precum şi, în
conformitate cu art.36, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5, lit.b, art.45, alin.3, art.115, alin.1, lit.b
şi art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
propunem spre analiză şi aprobare :
- Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006 încheiat între
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Reea Med S.R.L., reprezentată legal prin
medic titular Spach Delia, cu 6 ani, 4 luni şi 15 zile, începând de la 01.03.2019 până la data
de 15.07.2025.
- Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de
modificare a contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006, 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,
Cristian Ionuţ GÂLEA

Şef Serviciu,
Madlen Anca VOICINOVSCHI

Întocmit,
insp.Petrovici Corina

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 28866/11.02.2019

RAPORT DE AVIZARE
Având în vedere:

− Expunerea de motive nr. 24513/05.02.2019 şi Raportul nr.26424/07.02.2019 al
−
−
−
−

Directiei Patrimoniu;
Hotărârea Consiliului Local nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului
Local nr.85/2006, HCL nr. 84/2016
Contractul de concesiune nr. 38101/23.05.2006
Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală ;
Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier
juridic;

AVIZAM FAVORABIL
propunerea privind:
supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:
- Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006 încheiat între
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Reea Med S.R.L., reprezentată legal prin medic
titular Spach Delia, cu 6 ani, 4 luni şi 15 zile, începând de la 01.03.2019 până la data de
15.07.2025.
- Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de
modificare a contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006, 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,
Ovidiu Mischianu

Întocmit,
cons. jr. Bedelici Nicoleta

