
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38104/23.05.2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Covătaru Irina, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Şotropa-Covătaru S.R.L. 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.04.2019; 
           Având în vedere expunerea de motive nr. 65017/2019, rapoartele nr.67927/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu şi nr.67927/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de 
concesiune nr. 38104/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi Covătaru Irina, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Şotropa-Covătaru 
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 prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38104/23.05.2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Covătaru Irina, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Şotropa-Covătaru S.R.L., având ca 
obiect spaţiul cu destinația de cabinet medical, în suprafață de 23,70 mp., situat în 
municipiul Craiova, str. Horia, nr.5, pentru o perioadă de şase ani,  cinci luni și 
cincisprezece zile, începând cu data de 01.05.2019, până la data de 15.10.2025. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.38104/23.05.2006. 

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 Covătaru Irina vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

        INIŢIATOR,   AVIZAT, 
           PRIMAR,   SECRETAR, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.65017/03.04.2019                          
                                                                                                                                         
                                                 
                         
                                       Expunere de motive 
     la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune  
nr.38104/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Cabinet 
Medical Dr. Şotropa - Covătaru 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.38104/23.05.2006 cu Şotropa Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Şotropa Rodica pentru spaţiul medical în suprafaţă de 23,70 mp, situat în Craiova, str. Horia, nr.5, 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, pentru o durată  de 12 ani şi 11 luni, 
respectiv de la 01.06.2006 până la 30.04.2019. Ulterior, prin H.C.L. nr.806/19.12.2013, s-a 
aprobat cesiunea contractului de concesiune către Cabinetul Medical Dr. Şotropa – Covătaru 
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, 5 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.  Cabinet Medical Dr. Şotropa – 
Covătaru S.R.L. de prelungire a contractului de concesiune nr.38104/23.05.2006, 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. Cabinet Medical Dr. Şotropa – Covătaru S.R.L., 
ce are ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 23,70 mp, 
situat în Craiova, str. Horia, nr.5, pentru o perioadă egală cu jumătate din durata sa iniţială, 
respectiv cu 6 ani, 5 luni şi 15 zile, de la 01.05.2019 până la 15.10.2025. 
 
                                  Primar,                                              Director Executiv,                                                                              
                           Mihail GENOIU                                  Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                  



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr.67927/08.04.2019                             
                                                                                                                                                                                  
                   SE APROBĂ, 
                                                                                                                         PRIMAR 
                        MIHAIL GENOIU 

 
 
 

        RAPORT 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38104/23.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Cabinet Medical Dr. Şotropa – Covătaru 
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.38104/23.05.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Şotropa Rodica, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Şotropa Rodica, pentru spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 23,70 mp, situat în Craiova, str.Horia, nr.5, aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova. 

Ulterior, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.806/19.12.2013, prin care s-a aprobat cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.38104/23.05.2006 către Cabinetul Medical Dr. Şotropa – Covătaru S.R.L., s-a încheiat   
Actul Adiţional nr.1/2014 la contract prin care s-a modificat pct. “Părţile contractante”, în 
sensul înlocuirii formei de înregistrare a concesionarului din persoană fizică CMI în persoană 
juridică, respectiv, Cabinet Medical Dr. Şotropa – Covătaru S.R.L., reprezentată legal prin 
medic titular Covătaru Irina. 

Durata acestui contract este de 12 ani şi 11 luni, începând de la data 01.06.2006 până la 
30.04.2019. 
 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", Cabinet Medical Dr. Şotropa 
– Covătaru S.R.L.,  reprezentată legal prin medic titular Covătaru Irina, în calitate de 
concesionar, poate beneficia de prelungirea duratei contractului de concesiune cu perioada de 
6 ani, 5 luni şi 15 zile. 
 Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen. 

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.48970/12.03.2019, 
Covătaru Irina, în calitate de administrator al S.C. Cabinet Medical Dr. Şotropa – Covătaru 
S.R.L., solicită prelungirea contractului de concesiune nr.38104/23.05.2006, în conformitate cu 
pct.3.2. din contract, depunând în acest sens următoarele documente: C.I. administrator, 



Certificatul de Înregistrare Cabinet Medical Dr. Şotropa – Covătaru S.R.L., Certificat 
Constatator, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România nr.15456/2017, Avizul 
Anual privind exercitarea profesiei de medic emis de Colegiul Medicilor, Asigurarea de 
răspundere civilă (Malpraxis), Certificatul de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor 
Medicale Partea a II a sub numărul T06323 din data 10.12.2013, Certificatul de avizare a 
cabinetelor medicale cu personalitate juridică nr.0118/2013 emis de Colegiul Medicilor, 
contractul de concesiune nr. 38104/23.05.2006.                                                                                                                                                            

Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.3.2. din contractul de concesiune 
nr.38104/23.05.2006, 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.38104/23.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet Medical Dr. Şotropa – Covătaru S.R.L., 
reprezentată legal prin medic titular Covătaru Irina, având ca obiect exploatarea spaţiului cu 
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 23,70 mp, situat în Craiova, str. Horia, nr.5, pentru 
o perioadă de 6 ani, 5 luni şi 15 zile, începând de la data 01.05.2019  până la data 15.10.2025.    
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.38104/23.05.2006, 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,                                           Şef Serviciu,                                                                 
                      Cristian Ionuţ GÂLEA                        Madlen Anca VOICINOVSCHI                 

                                                                                                                                                    
 

 
 
 

                                                                                              
               

                               Întocmit, 
                        insp.Petrovici Corina      
   

        

                  
                 

                          
         

          



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  68921/09.04.2019 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având in vedere: 
− Expunerea de motive nr. 65017/03.04.2019 şi Raportul nr. 67927/08.04.2019 al 

Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici; 
 - Potrivit prevederilor HG nr. 884/2004 privind concesionarea spaţiilor cu destinaţia de 
cabinete medicale, contractul de concesiune nr.38104/23.05.2006; 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" 
 - Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala, 
 - Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridi; 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

      propunerea privind  supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova:   
      - Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38104/23.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet Medical Dr. Şotropa – Covătaru S.R.L., 
reprezentată legal prin medic titular Covătaru Irina, având ca obiect exploatarea spaţiului cu 
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 23,70 mp, situat în Craiova, str. Horia, nr.5, pentru 
o perioadă de 6 ani, 5 luni şi 15 zile, începând de la data 01.05.2019  până la data 15.10.2025.    
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.38104/23.05.2006, 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,            Întocmit, 
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MINISTERUL JUSTIŢIEI 
Ăkăr 

romania2019.eu 

 

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI 
COMERŢULUI 

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe 
lângă  TRIBUNALUL DOLJ 

Adresa: Craiova, Str. Unirii nr.126, Cod postal 200329; Telefon: + 4 0251.310.301; 
Fax: +4 0251.310.302; 

Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcdj@dj.onrc.ro;Cod  de Identificare 
Fiscala: 14942091; 
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Nr.: 21452/05.03.2019 

CERTIFICAT CONSTATATOR 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comer ţului şi ca urmare a cererii dvs. 
inregistrată  sub nr. 21452 din 05.03.2019, Oficiul Na ţional al Registrului Comer ţului / Oficiul 

Registrului Comer ţului de pe lângă  Tribunalul Dolj certific ă  informa ţifie referitoare la 

CABINET MEDICAL DR. ŞOTROPA-COVĂTARU SRL 

INFORMATII DE IDENTIFICARE 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J16/1789/2013, atribuit in data de 19.11.2013 
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J16/1789/2013 
Cod unic de inregistrare: 32489739 
Certificat de inregistrare: B2861360, emis pe data de 20.11.2013 si eliberat la data 20.11.2013 
Adresă  sediu social: Municipiiil rrninvn Strada HORIA, Nr. 5, Judet Dolj 
Contacte sediu social: telefon: 
Contacte firm ă : telefon: 0742146049 
Actul de Mmatriculare si autorizare: Rezolu ţie director/persoan ă  desemnată  nr. 19622 din data 19.11.2013 
Stare firmă : func ţiune 
Forma de organizare : societate cu raspundere limitAtA 

Data ultimei inregistrări în registrul comerţului: 
Durată : nedeterminată ; 

SEDIU SOCIAL 
Act sediu: Cont•act de comodat, nr. 44 din data 14.11.2013 
Data de inceput a valabilit ăţ ii pentru dovada de sediu: 14.11.2013. 
Data expirării dovezii de sediu: 30.04.2019. 
Durata sediului: 5 ani 5 luni 16 zile. 

CAPITAL SOCIAL 

Redactat M.O.R. / listat 05.03.2019 : 09:40:58 

Contrafacerea prezentului document constituie infrac ţ iune ş i se pedepse şte conform legii. 
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Capital social subscris: 200 LEI , integral v ărsat 
Număr părţi sociale: 20 
Valoarea unei părti sociale: 10 LEI 

ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE 
Nu există  înregistrări. 

ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE 
COVATARU IRINA 
Calitate: asociat unic 
Cetăţenie: român ă  
Data ş i locul naşterii: 	 )c. Pite şti, Arge ş , România 
Sex: feminin 
Aport la capital: 200 LEI 
Aport vărsat total: 200 LEI 
Aport vărsat in LEI : 200 LEI 
Număr parţi sociale: 20 
Cota de participare la beneficii ş i pierderi: 100% / 100% 

REPREZENTANT ac ţionar/asociat/membru (PERSOANĂ  JURIDICĂ) 
Nu există  inregistrări. 

REPREZENTANT ac ţionar/asociat/membru (PERSOAN Ă  FIZICĂ) 
Nu există  inregistrări. 

Persoane imputernicite (PERSOANE FIZICE) 
COVATARU IRINA 
Calitate: administrator 
Cetăţenie: român ă  
Sex: feminin 
Data ş i locul naşterii: 
Data numirii: 
Durată  mandat: nelimitată  
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990 

, România 

Persoane Imputernicite (PERSOANE JURIDICE) 
Nu există  inregistrări. 

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE) 
Nu există  inregistrări. 

CURATOR / CURATOR SPECIAL 
Nu există  inregistrări. 

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE 
Nu există  inregistrări. 

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE 
Nu există  inregistrări. 

Redactat M.O.R. / listat 05.03.2019 : 09:40:58 

Contrafacerea prezentului document constituie infrac ţ iune ş i se pedepse şte conform legii. 
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BRAEs F51{A

Activitatea principali
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 33712007) Rev. Caen (2)
8621 - Activitdli de asisten{d medicald generalI

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITATI
Nu existd inregistrdri.

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Nu exista inregistrSri. 

.,,!t, .
'  i l :  

- ,

SEDII SVSAU ACTMTATI AUTORIZATB CONFORM ART. 15;DlN'fi1t9t2004

Sediul social din:Municipiul Craiova, Strada HORIA, Nr. 5, Judet Do,[
Tip sediu: principal
Tip model declara{ie: model 2nr.60318 din 18.11.2013 ' io, i ,
Activitd{i la sediu' ,l i;,l,,

8622 - Activitdli de asistenld medicald specializatd ii;1,,i,,

8690 - Alte activitdli referitoare la sdn[tut.a u*uJ; ;1 :;,,1:,; ,; , ijiill1.1,.
8621- Activi tal i  de asistenld medicald general l  

'  
: : . , : , : , , ,  

i ' i i . , i . i i i i i ' , ,

Da tacer t i f i ca tu lu i cons ta ta to r :20 . | | .20 |3 . . . . ' . , , . .v '  L  L  " / - v  r )  
, : , ; : , : : t r . : , , ,  ,  , ,  

i . i r  i i i i i i i l " ' r 1 . , ,

CONCORDAT PRBVENTIV 
,.,i..i ',:...., 

, ....
Nu existd inregistrdri.

,  
_ .  ,  

. . \ , , , r , , . , , : . , a 1 . , , : , . , r , . , : i ,  
: , 1  , .  , , : : , .

FAprE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. .-;j ein'" Zeng;i"'-:':"i','';::""'
- Urmdrire penal6:
Nu existd inregistrdri.

'  "  

" t t t t t t  

t .  

t :

- Dosar penal - trimitere in judecatd:
Nu existd inregistrdri. ,

i

- Condamnare penata a fiffiei:, .;
Nu existd inregistrdri. tt ' 

, ',t ", .,

- Dizolvare firm[: 
::: 

" ,
Nu .*irta inregistrari.

- Lichidare firm6: ,
Nu existiinregistrSri.,i i ,,, , ,, 

,

' ' '
- Insolven!6:
Nu existd inregistrdri.

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2OI7
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) - Pierdere (rd. 229 - 228):0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) - profit (rd.228 - 229): 50254LE1
Numdr mediu de salariaJi: 0
Impozite gi taxe nepl6tite la termenul stabilit la bugetul de stat: 0 LEI

Redactat M.O.R. / l istat 05.03.2019 : 09:40:58

Contrafacerea prezentului document constituie infracfiune qi se pedepseqte conform legii.
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EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 

EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Profit (rd. 01 + 02 — 03 - 04 — 05 — 

704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***): 128624 

+ 02 + 03): 0 LEI 

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă ) A 
07 - 01 - 02): 0 LEI 
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A 
06 - 07): 48968 LEI 
Cifra de afaceri net ă  (ct. 701 + 702 + 703 + 
LEI 
ACTIVE IMOBILIZATE — TOTAL (rd. 01 

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului COVATARU IRINA , spre a-i servi la Prim ă rie. 
Informaţiile sunt eliberate din registrul comer ţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţ ional al Registrului Comerţului ş i au la bază  inregistrările existente in acesta pân ă  la data de 05.03.2019 

Prezentul certificat constatator are valoare de original. 

Acest document poate fi verificat accesând func ţionalitatea "Verificare certificat" aferent ă  serviciului online InfoCert. 

Prezentul document con ţine date cu caracter personal a c ăror prelucrare intr ă  sub incidenţa prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protec ţia persoanelor fizice in ceea ce prive şte prelucrarea datelor cu caracter personal ş i privind libera circula ţie a acestor date ş i de abrogare a Directivei 95146/CE. 
Informaţ

iile cu privire la datele cu caracter personal fumizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv 
in scopul pentru care au fost solicitate. 

DIRECTOR, 

OANA MANUELA DIN 
ui

Ar41,4  » 
dep.; 

Redactat M.O.R. / listat 05.03.2019 : 09:40:58 

Contrafacerea prezentului document constituie infrac ţiune si se pedepseste conform legii. 

4/4 
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SIA IUIUL

soclETAlll 0AB/N ET tttEDtCAL DR, $0IR0P A'A}yATARU S'R'L'

D-na covATARU lRINA, asOciat unic, cNp 
" 

2821022035325, cu domicil iu in Municipiul craiova',

strada cnAHLAuLur, Nr 20, Bioc p2B, $cara 2, Ap,z Judet borj ceta\e119: roman6' data nagteri ir

zz,10,1gBZ, rocul nagteri i :  Loc, piiegti, iud:Arges, 
'act'de 

identitate: ci seria DX' nr' 931513' el iberal de

SPCIEP DOLJ, la data de 05'06'2013

in mod libergi prin unicitvoinfii.amlrofiirdt sii inch ei prezentul ac,t c0nstlfufiv actualizat al

'ABINET mradh-upn, qornopA-covArnnu sRL in urmdtoarele condilii:

eAp,!, FORMA JURtDicA, prNU t'ttREA,OuRArA sOc/ErA jrll ' sED/uL $Oc/AL

Arl '  1 '1 '  Forma Jur idic l  

^onnior rrnin .nprqonn'  iur id lcd romern6, care ig i  desf igoara
societatea este cu r6rspundere r imitat6 cu asociatunic, 'persoanir iur idlcd ror

activitatea in conformitate cu legile romane 9i prezentul statut

Modif icarea formei lur idice se real izeaz6r prin decizia asocratului unic, cu respectarea condi\ i i lor 9i

formalita\ilor Prevazute de lege '
societatea este titulara de drepturi si obliga\ii gi raspunde fa\6 de te(i cu intreg patrimoniui

Ar t ,  1,2,  Denumirea:

se consti tuie de c6tre subsemnatul o societate a cdrei denumire este cABINET MEDIOAL DR'

$OTROPA.COVATARU SRL'

jn toate actele , facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte 9i alte clocumente jntrebuintate in comen'

emanand de la societate, trebuie s6 se men\ioneze denumirea, forma juridicir '  sediul social '  numarul de

inregistrare in registrul comer\ului,  codul unic de inregistrare 9i capitalul sociai sunt excepiate bonuri le

frscale, ernise de aparatele de marcat electronice, cafe vor cuprinde elernentele prevazute cie legisla\ia dtn

domentu - :  ̂

Dac6r societatea igi creeazfr o pagin6 de internet proprie, aceste in{orrnalii vor fl pubiicate 9i pe 1''agtrta

dq' internet: 
i : : [TI*nrr i , i i  soeier6\ i i  se rearizeqlain ylTS gr. i) iui  asociairr lui  rrnic ai .urrai ciup, ce in

prealabit  s-a eteftuat opera\iunea de veri f icare a disponibi l i tA\ i i  f i rmei

Art, 1,3. Durata:

Duratadefunc\ ionareasocieta\ i iestenel imitatA'

^ " . . , . ' f f i - . . n n , i r , . , 1 u } ' . 4 - c u r i ' ' . s c r r o y i c ] i r i , i n 4 e x e n r p | a r e ' t J i t l
crre3exetrrplareatr tbste| iberatesol ic i tantulrr i . . i i l i l ] l , l i : : : r i : j : : ; I .  l  1 , , -  ;c c r g  J  9 A c l l l P l 6 r v  q U  r v '

cu nr .44? d i r r  data  o*  lo ior rzo l6 ,  < le  cons i l ie r . iu r id ic  c .a l inescu ovrc l tu  i ' i r i i  i  l i r ' '  5
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Art, 1,4, $ediul social:

,  $*diul societd[ i i  este in Mun, Craiova, $tr,  Hqria, Nr'  5, Jud, Dolj

prin voin!a asociatului unic, sediul societ i \ i i  p0ate f i  mutat in orice loc, cu respectarea condi\ i i lor de

for:md gi publicitate prevdzute de lege

Societatea va putea inf l in{a eedi i  secundare - $ucursale, agenli i ,  reprezentanle sau alte asemenea

unita\ i  fdr6 personali tate juridica - gi la alte'adrese, in alte local i td! i  din RomAnia 9i alte state, in baza deciziei

asociatului unic, cu respectarea prevederi lor legale in materie,
l

QAP,lt, OBTECTUL DE ACTIVTTATE AL $O0/frrAI//

Art,2.1. Obiectul de activi tate al societa\ i i  este:

Dor leniu l  pr inc ipal  c ie act iv i tate:  B$?;  Act iv i t [ ! i  de asisten!a medical6 ambulator ie 9 i  s tomatologic[ ,

Act iv i tatea pr inc ipala:  8621:  Act iv i taf i  de asisten{6 med!cal i  general i '

Act ivi tbt i  secundare:

8622: Activit6!i de asistenl6 medicala specializatd

86901 Alte.activitSti referiioare la sdnAtatea umanit

Art, 2,2. Activitatea societirlii se va putea desfAgura gi in pie[e, targuri 9i 0b0are,ltc
Art. Z,3. in realizarea obiectului de activitate, societatea va pl6tr taxele gi impozitele previrzuie de legislalia in
vigoare, Obiectul de aciivitate al societAlli poate fi modificat, prin extinderea sau restrAngerea sa, conform
deciziei asociatului unic.

CAP,Iil, CAPITALUL SOC/AL, PARTILE SOCIALE

Art.3,1,taconstituire, capitalul social subscris 9i vdrsat al societdti i  este de 200 lei,.virsai integral in numetar

fiind impdrlit intr-un numer de 20 pA(i sociale, cu 0 valoare nominalA de 10 lei/parte social6, aparlinand in
lota,itate a s oc iau luLLr n ic.
Art. 3.2. Capitaiul social poate_Ji modificat pfin decizia asociatului unic, cu respectarea normelor legale in
maierie,

,. Art, 3.3, Reducerea capitalului soctal va putea fi fdcut6 numdi dupa trecerea a clou6 Iuni din ziua irr care
' 

decizia a fost publicat6'in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a lV-a, 0rice creditor poate face opozitie 1n
terrenut prevazut ra art,62 alin. (1)d,n Legea rrr.31irgg0 privird societari le, republicata cu rod,ficArrre g'
^^ rn^ la l i r ' l a  I  r l t a r i n r rp

Arl, 3,4. Capitalul social poate fi rnajorat, 1n baza deciziei asociatului unic prin aport in naturd siu ln numerar
DacA majorarea capitalului social $e face prin aport in natu16, asociatul unic va dispune efectuarea

unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobrl,' 
Pdr\ile sociale nou constituite vor fi subscrise in tstalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art. 3,5, 0bligaliile sooiale sunt garantate cu patrimoniul social 9i nu potfi grevate de datorii sau aite obligatii

A c r u l c o n s t i t u t i v  a l  C A B I N E T  M E D ' I C A L  D R  $ O ' f R O P A - ( - I O V A I A R U  S R I - ,  r e d a c t a t c l e  c o n s i l i e r . l u r i d i c  C a l i n e s c L r  O v r d i u ,  i n  4  e x e n r p l , i t e ,  c l i r r

cu  n r  147  d in  da ta  de  30 /03 ,2016 ,  de  cons i l i e r  i u r i d i c  ( - ' a l i ncscu  Oyrd ru
l)np- , l  r l r r r  5
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personalegisuntindivizibi le.AsqciatulunicesteraspunzatorpAn6laconcu16ntasumeiroprezentandpe4iie

ff,rr,rt,.a:ln:lilunlj,, uuu torata a p6(iior sooiare cerfe te(ise poate face pe baza deciziei asociaturut

,ni, 
cosionarea pirlilor sociale so inregistreaza in registrul come(ului 9i 1n registrul 'de 'asocia\i al

,o.i.ufii"--"" 
l- pozabile societa'i :i rrtf:l ,g:fj:,cesiune 

trebuie sa fle publlcate in Monilorul 0iicial

a no'an,ui, pu'tea a iv a ei rnsuise 1n#t i'i:1il':Hlii:1,::iliilffi ::,:i:1ii;ff;';ii$:l:
ll.lJi :$,::ffJ: ,ffilti'iU,";#e moitenrtorii sar restli:^u:,t 

, rn socierare se va race conrornr resrr
lliilri, it J.it' t^ qafe exrsta mostenitori minori' reprezentatea tt

CAP, IV, CONOUCEREA SOCIETAIII

,Art 41 cond'l'cer:H::[jilHf.[,11'.111,1[,::fi1ii[TJ,lt1ffiTii'fif,ii[ ,,.v;,area or
-"r? 0".*"-it pe administra(ori qi cenzori' ta'i l?]lliot...t[ n'u aiu 'u'utttr ooligatorru poviv't

0,.** i'"J,i'ijoa iLonttu'tutut auditului financiar' atuncr car

legrr; 
' sd modi'ce :ttll-t-t^ffi;. regisralia in materie,
' 9i alte atributiuni prevazute 0e regr)rdtro rr' " 'u!v"'

' cAP' v' ADMINISTRAREA SoclEIAll/

Art, 5'1, Administrarea societalii se face de cAtre asociatul unic '

Ad. s.2. socierarea rrebuie s6 iin6 prin srila administratorulur',uiJ:!|]li,:i:H:lt'l:ffii:ffi:.,:;ltTti
numele $, pfenumele asocratului' do"nicil;dl' apodul la ca0lta

modirrcari Privrtoarei?r?lXil-'i'ot*'tor f a\e de societate pentrur
' fealitatea varsirmintelor ;
't*]iitntu real6 a dividendelor pidtilei

" t-ititt[ 'tsittttlor cerute dt lt9::::?,i::::'l0r trnere;

'e'acta inCeptinir"e a hotdrAri lo'asocratulul urrru 
l l  consritutiv le impuff

- it,icta indeplinire a indatoririlor pe care legea 
Tt'i#il';d c6ire admirristrato.' irr limitele

Art. 5,3. Repfezentarea ll, adminrsirarea sociela\ir se

i.rtpt[trtititnin:otfTl*l;:?lta pu o durata nelimitat', cu purerl deplino de reprezeniare ei
Arf. 5,4 Sociotatea este

admini$trare 
cAp'vl' AaTIVITATEA soclErAlll

Arr, a,1, Exerci\iul economico ' tin11c11f-::f 11. I 
':1;,'11f,,1' ** terminb la 31 'decembrie al fiecarur an

;ffi,: ;;.;;[ir;; in.up'ra o1\1 '!i:11'::' ::::j:i:Pri rnu\  exefc i l iu  va lncepe ld  ud\c l  uvrre\ r \ r r "  ;  - -  ' ^ r is la t ie i  in  v igoare

A rt, 6, 2' An g a! a'e' pe'son atu tui :3'::*ll::: jlT :Y :::?:i:T';:i? ;i ffi il,'* f'
Pri rnui  exefe l \ lu  vd r r rvcPu^:^ ; ; "  

-^  f^ . . .  
-  

l is la \ ie i  in  v tgoaru

li: ?1$,TL1ffJifl,i,3y;',' ffifl[:iffi!T :::ffii:TT,i? ei pierderi' va line eviclen\a activita\'.r
**--:1#----::-:*, *- - * ;,

It?fu il: ?J lJ'[,.]; il;lll'il'; ijjil. . . . . ' - . . ' ' . ' - , .
Ac*rr consrirr,,iu or coffi MEDicAu DR mil:!!YlLl,T,\ii,]li-;J,ll,TfllillfiiijEt;';l',il".li'-;r'i'iie pe rdngr'f ribL rarr r Dcri

carc I txe npra e au '"i.,tlo::.,:: ;:i':i:l}lf i:::l:'J:;:::::T;;,,, Psg r d n 5P a g  J  d r n  5

I

:T: I jffiilffi : :ffi :r]l1,1'; ;; ;",,iii*' iu r iir i,: c,rl i nescu ov t''1 ru



economico financiare, conform dispozi ţ iilor legale în rnaterie. 

Art. 6,4, Beneficiul societ ăţ ii se stabile ş te prin situa ţ iafinanciar ă  anual ă  aprobat ă  de asociatul unIc. 

CAP, V11, DIZOLVAREA Ş I LICHIDAREA SOCIETĂŢ II 

Art. 7,1. Au ca efect dizolvarea societ ăţ ii 
- trecerea timpului stabilit pentru durata societ ăţ ii; 

imposibilitatea realiz ă rii obiectului de activitate al societ ăţ il sau realizarea acestuia; 

declararea nulit ăţ il societ ăţ ii; 
decizia asociatului unic; 
bot ă ră rea tribunalului; 
falimentul; 
alte cauze prev ăzute de lege. 

Art,7.2:In cazul decesului asociatului unic, societatea î ş i va continua. activitatea cu mo ş tenitoril defunctului. 

Art, 7,3, Dizolvarea soclet ăţ ii, Inainte de expirarea termenului fixat, pentru durata sa, are efect fa ţă  de tert, 

numai dup ă  trecerea a 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al Rom ăniei Partea a IV - a. 

Art 7,4, Dizolvarea ş i lichidarea societ ăţ ii cu asociat unic se face conform Legii nr, 31/1990 privncl 

societ ăţ ile, republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

CAP. VIII. LITIGII 

Art, 8,1, Litigille societ ăţ ii cu persoane fizice sau juridice sunt de competen ţ a instantelor judec ă tore ş ti, 

Art,8.2. Litigille societăţ ii n ăscute din contractele economice încheiate cu persoane fIzice sau juridice pr(-)cum 

vor fi solu ţ ionate de instan ţele competente prin aplicarea dreptului material rom ă n, 
personalului angajat izvorâte din raporturile juridice de munc ă  se solutieneaz ă  potrivit 

legisla ţ iel muncii în vigoare 'in România, 

CAP,IX, DISPOZI ŢII FINALE 

Art, 9,1, Prevederile statutului se completeaz ă  cu norrfiele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr,31/1990 

privind societ ă tile, republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare ş i a legisla ţ iel civile "in vIgoare, 

Art, 9.2, Prezentul statut intr ă  în vigoare la data semn ă rii de c ă tre asociatul unic ş i a dobandirii de c ă tre 

societate a personalit ăţ li juridice, conform legil, constituind actul constitutiv al acestela. 

ASOCIAT UNIC, 
COV ""'" 

- 

•\ 

Aetul constitutiv al CAB1NET N1EDICAL DR. ŞOTROPA-CC.)VATAIW SR.1., redaeta ţ  de 	n lC juiidiL hi 	u Ovidiu, in l exempiure, din 

eare 3 exernplare au fost eliberate soleildntului,conform eererii de servieii inre;istrai. ă  la Onciul Rt strulu Corvr ţ Oui de pel',1n62a TriblinaWIDelj 

eu nr.447 clin data de 30/03/2016, de consiliu jurdie Calinescu 



DARE DE DAT Ă  CERTĂ  

Nr. 629 din 30,03.2016 

Calinescu Ovidiu în calitate de reprezentant al Ofidului Registrului Comertului de pe Iânga Tribunalul 

Dolj Compartimen'tul de Asisten ţa, am procedat astazI la darea de data certa a prezentuluI inscris în 4 

exemplare care reprezinta ac,t constitutiv al societa ţ ii CABINET MEDICAL DR, ŞOTROPA-COVĂTARU SRL, 

Dintre acestea, 3 exemplare se înmâneaza p ă rţ ilor ş i 1 exemplar se arhiveaza la Compartimentul de 

Asisten ţa din cadrul Oficiului Registrului Comer ţului de pe Iânga Tribunalul Dolj, 
c, 

Înscrisul a fost redactat la Compartimentul de AsIsten ţ a si con ţ ine 5 pagini. NIu prez 

adaugiri sau degrad ăn materiale. 

S-a perceput un tarif în suma de 317,40 lei, conform chitan ţelor nr. B1000418 din data de 30103/2016 

emise de Oficiul-Registruluî Comer ţului de pe Iânga Tribunalul Dolj. 

I 	/I 

Actu ţ  constitutiv al CABINET NIEDICAL, DR. SOTROPA-CO\' ĂTARU SRL red'dctat de consilecijuridic Culiscu O,idiu, îri exernpk.r., din 

care 3 exernplare ati rost eliberate soliuitantului,conrorrn ccreri ce sur ici inregistrat la Ork ic Re.?,istrului Conierlulu de pu k.:1112A Tribunalul Dolj 

cu nr. ,447 din d{:ia de 30/03/2016, de consilier juridi ţ  Pag. 5 din 



COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiui Medicilor Dolj 

CERTIFICAT DE MEMBRU 

nr. 15 ,156 din data de 12.12.2017 

Titular:  COVĂTARU IRINA 

Titluri de ţinute: 

C.N.P./data nasterii: ;od unic de identificare (C.U.I.M): 2791479841 

Formarea medical ă  de bază : promo ţia 2007, atestat ă  prin titlul de calificare seria/nr. A1 / 0051455 

eliberat cle Universitatea de Medicin ă  şi Farmacie din Craiova. 

Svectalit ă ti: 	 Grad profesional: 

MEDICINĂ  DE FAMILIE 	 Specialist 

Studii Complemeniare:  

Data depunerii jurământului: 16.07.2013 

Preşedints: 

Prof. Dr. TUDOR 

/ 

, 

Avizul anual constiluie o component ă  ă  certificatului de tnembru, care trebuie să  însoţească  pagi»u:( prineijs:iă  a aces;itio. 



COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj 7Ymbru Sec 

AVIZ ANUAL 
privind exercitarea profesiei de medic 

din data de 11.12.2018 

Titular:  COVĂTARU IRINA 

C.U.I.M.: 2ertificat de membru nr. 15456 din data de 12.12.2017 

Prin prezenta se certifică  faptui că  titularul are dreptul de a profesa ca medic, astfel: 

     

SPecalităti - MediCafe 

   

     

SpNialitate: MEDICINĂ  DE FAMILIE Grad vrofesional: Snecialist 
Dzept de practic ă : 
POli ţă  asigurare: ser 	 nce S.A. 
Valabilitate aviz: 09 

 

     

     

1. Titularul are dreptul s ă  practice profesia conform prevederilor de mai sus numai în specialit ăţile în care este avizat i numai "in intervalul de timp pentru eare exist ă  ivizul anual al C.M.R. 
2. Avizarea se face anual, pe baza asigur ării de răspundere civil ă  pentru zre şeli în activitatea profesional ă , valabil ă  pentru anul respectiv 

Mentiuni privind dreptul d_e_practie ă :  
(1) drept de liberă  practică  in specialitatea avizat ă  in baza c ărtria titulartil poate, potrivit preg ă tirii pentru care de ţine un titlu profesional, s ă  desf ăşoare activit ăţ i 

-nedicale în sistemul public de s ănă tate Sau/ ş i în sistemul privat, fie ca angajat, fie ca persoan ă  fizic ă  independentă  pe bază  de contract. Titularul poate 
:ondi ţiile legii, cabinet(e) de practic ă  inedicală . 

(2) drept de practică  supravegheată  în activitatea de medic rezident, nurnai in unităţile sanitare acreditate, în condi ţ iile Ordonan ţei Guvernului nr. 18/2009 privind 
)rganizarea si finan ţarea reziden ţiatului, aprobat ă  prin Legea nr. 103/2012, cu complet ă rile ulterioare, si ale Ordinului Ministerului S ănă tăţ ii Publice ş i al ministrului cercetării i tineretului nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a preg ă tirit prin reziden ţiat în specialităţ ile prevăzute de Nomenclatorul specialit ăţ ilor atedicale, medico-dentare ş i farmaceutice pentru rc ţeaua de asisten ţă  medical ă , cu modific ările i completările ulterioare. 

ie 
(3) drept de practică  supravegheată  in baza c ăruia titularul î ş i poate desfăşura activitatea numai în cabinete medicale indivicluale , sub indrumarea unui medic cu drept liberă  practic ă , în func ţie de specialitatea "in care a fost confirmat medic rezident, în condi ţiile Ordonan ţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea ş i finan ţarea reziden ţiatului, aprobată  prin Legea nr. 103/2012, cu complet ările ulterioare. 

Presedinte, 
, 

Prof. Dr. VIQR.EL-A- ,N4CHESCU 
iii 

o  

. 	 \J Notă : Avizul anual constituie o component ă  a certificatulm de membru, care trebuie s ă  inso ţeasca pagina principal ă  a acestuia. 

L.S. 
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-R. CITY INSURANCE S.A. Adresa: 

Str. Victoriei, Nr. 143, Parter-Etaj 

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE Utilizator: TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE TGJIU WEB 

OReinnoieste polita seria G, nr. - polita seria G, nr. - 

me, prenurne/denumire, CNP/cod fiscal, nr. Of.Reg. Com ., adresa, telefon, fax) 
IRINA, 

, Jud. DJ, CRAIOVA, Dolj, 

Contractant: 
COVATARU 

(denumirea/nume si prenume, cod fiscal, nr. inreg. Of.,Reoistrul Comertului / BI-cod nnr.qnnl adresa, telefon, fax) 
IRINA, 

Jud. DJ, CRAIOVA, Dolj, 

Tipul răspunderil 

4 Tk 
aei 

Polita Seria G Nr 000228597 

I tirance 
ie -T 

ASIGURAREA •DE RASPUNDERE CIVILĂ  

Societate administrat ă  în sistem dualist, cu sediul social in str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, et.1, 2, 4 si 5, sector 1, Bucuresti, 
ROMÂNIA; Tel. 004- 021- 231.00.54/ 231.00.79/ 231.00.90 Fax: 231.04.42; http://www.cityinsurance.ro ; e-mail: office@cityinsurance.ro;  Autorizată  de Autoritatea de Supraveghere Financiar ă , RA-008/10.04.2003; CUI:10392742; Reg.Com.nr.J40/3150/1998; Capital social subscris ş i vărsat: 93.284.350 LEI; Num ă r de inregistrare in Registrul de Eviden ţă  a Prelucră rilor de Date cu Caracter Personal: 4110; Cod LEI: 3157000DZXPVQVWEOS19 

C".  

îtj 

Ct52  

Yi 

Limita de raspundere asigurat ă  prin poli ţă  Franş iză  pe evenirnent 

12.000 EUR Raspundere cîvil ă  
profDsională  

Personal medical (Malpraxis) 

Prima de asigurare: 11 EUR 

Obiectul de activitate / Specificul activitatii / profesia exercitat ă : 

Medici de fannilie si medici de medicina generala 

Acoperire teritprial ă  / Adresa de desfasurare a activit ăţ ii: 
ROMANIA 

Pe intreaga perioad ă  de 
asigurare 

Pe fiecare eveniment 

Modalitatea de plata 

Emis ă  de S.A 

Agen ţ ia: TARGU JIU 

Agent / Broke 

Inlocuieste 

Asigurat: (nu 

COVATARU 

Altele: 

Prezenta poli ă  a fost intocmită  la data de 11/12/2018 in 2 exernplare, avand aceeasi valabilitate juridic ă . 
Am primit un e ‹emplar original al contractului de asigurare si prin 
plata primei de asigurare prev ăzută  în prezenta Poli ţă  de 
asigurare/Anexă  la aceasta, declar c ă  sunt de acord cu incheierea 
contractului de asigurare în aceste condi ţ ii. Declar c ă  am luat la 
cunostin ţă  despre faptul c ă  Societatea de Asigurare Reasigurare 
City Insurance S.A., in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 
colectează  si iyelucrează  date cu caracter personal; scopurile 
prelucră rii, temeiul juridic al prelucr ă rii, durata prelucră rii, destinatarii 
datelor cu cara:Aer personal colectate, drepturile individuale, 
modalit ăţ ile de exercitare a drepturilor precum informa ţ iile legate 
de scopul seculdar al proces ării fiindu-mi prezentata4nprinsul 
Ofertei de asigurare, parte integrant ă  a contrOkiWt,S-Ibr re. 

CONTRACTANT / Asig~ r, c t 
CAb 1996 	7 (nume, pren 	mna ume, seural w-\LANFT MEDICAL \-ţ, 

COVATARU IRI A DR. ŞbTROPA- 
COVATARU 

R L 

3 24 

Telefon / fax: 

0253.223.010 / 0253,223.072 

ln rate, astfel: Integral 

Men ţ iuni speciale: 

Perioada de asigurare: 12 luni 

La prezenta s 
Conditii Gene 

e anexeaza urmatoarele documente care fac parte integrant ă  din poli ţă : 
rale, Conditii specifice, Cerere - Chestionar 

de la 0910212019 pana la 08/02/2020 

INTERMEDIAR 
(nurne, prenume, semnatura 

emitent) 
TRANSIL)(411A BROKER DE 

L.S. 

ASIGURATOR 
'(nume, prenume, semnatura 

emitent) 
Societat?,9 de Asigurare - 

Reasigurar gITY INSURANCE 
S.A. 

1 1 / 

INSURACE 
0 	SA 



DIRECTOR EXECUTIV, Responsabil 
DR. GEORGE,B,EŢIU 	 Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, 

Legea 629 / 2001 , =712 ş i 12 - Cabinetele medicale sunt obligate s ă  intocmească  ş i să  transmită  situaţiile stabilite 
prin norme ale Ministerului Sănătăţ ii ş i Familiei, privind starea de s ănătate ş i demografică  a populaţiei . 
Titularul este obligat să  comunice D.S.P. Dolj orice modific ări survenite in activităţile autorizate, denumirea şi adresa 
cabinetului . 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  DOLJ 
REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE 

PARTEA a II a 

CERTIFICAT DE INREGISTRARE 

Societatea CABINET MEDICAL DR. ŞOTROPA-COVĂTARU S.R.L. 

cu nr.de  inmatriculare J16/1789/2013 cod fiscal 32489739 este Inregistrată  1n Registrul 

Unic al Cabinetelor Medicale partea a - 2 - a sub num ărul 	T06323 din data 	10.12.2013 

cu sediul In  CRAIOVA, str. Horia, nr.5, jud. Dolj  

Număr cabinete 	 1 

Activit ăţi autorizate: 	 Medic titular : 

Medicină  de familie 	Dr.Covătaru Irina 



COLTGIUL MSDICIL.OR DOLJ

CEKTIFIC DE AVIZARE
A CABINtsTELORMEDICALE

DIN S O C I ETAp l-E xa,eniCel:E CU PERS ON A L i TAT E : U nt nt CA

ou numele S.C. ,,CAPINbT M bR

nr.cabinete:1-
Specialitdqi :

COVATARU IRINA
1
I

2
a
J

4
5
6
7
I
9

MEDICINADE FAMILIE Dr.
Dr.

Dr
Dr.
Dr
Dr.

Dr.
Dr.l 0

1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6

Dr
Dr.
Dr.

1

2
a
J

4
)
6
7
8
9

Competunqe:
Dr.
Dr.

aflat la adresa : Localitatea CtsAlOYAJ(L

H O  . sStrada n\-'r\tr\ nr' r

PRE,ZENTUL AVIZ ESTE VA ADATA DE

P
COLEGIU R DOLJ,

Dr.
Dr.
Dr.

Dr.
Dr.
Dr.

Blos _________,-= Etai Scara -Ap. Tel.:

Reprezen tantlegal / delegat ' on' C6\AInnU tRINn

F-litut certificat.sc
pana r. data'39'4.

Preged i

PROF.DR; RISTOIU

14.11.2018
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i\„'WN1C1P1UL CRA1OVA 
PR1M,,:'\R1A MUN1CIPIULU1CRA1OVA 

Str. A1. Cuza, Nr. 7 	 Tel.:40251/416235 
Cralova, 200585 	 Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiovaJo 
www.primariacraiova.ro  

Nr. 968106.01.2014 

ACT ADITIONAL NR.1 
la contractul de concesiune nr. 38104123.05.2006. 

intre 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. A. 1. Cuza nr. 7, cod 
fiscal 4417214, reprezentat prin Primarul Municipiu!ui Craiova, in calitate de concedent 

ş i 

qm-RnpA RODICA (domiciliat Tn Craiova, si 
)reprezentant al CABINETULU1 MEDICAL INDIVIDUAL DR. ŞOTROPA ROD1CA cu sediul 

social in Craiova, str.Horia nr.5 inregistrat la Registrul Unic al Cabinetelelor Medicale partea a 1-a sub 
numaru! 575177 din 27.09.1999 ,cod de Tnregistrare fiscala 2540406163291 contul 
R070BP0S17002872560R0L01 deschis la Bancpost Craiova in calitate de concesionar, 

in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.806 /19.12..2013, precum ş i cu prevederile H.C.L. nr.238/ 
27.12.2004 modificata prin H.C.L. nr.85/27.02.2006 s-a incheiat prezentul act adi ţ ional la contractul de 
concesiune nr.38104/23.05.2006. 

Art, 1. Se modifica 	pct.1.intitulat „ Parţile contractante" din contractul de concesiune 
nr.38104/23,05.2006 ca urmare a modificarii formei de inregistrare a concesionarului din persoana fizica Tn 
persoana juridica prin Tnlocuirea pct. 1.2. cu urmatorul text : 

si 

CABINET MEDICAL DR.ŞOTROPA —COVĂTARU S.R.L. cu sediul social in Craiova,str.Horia nr.5 
inregistrat la Registrul unic al cabinetelelor medicale partea a 1-a sub numarul T06323 din 10.12.2013, cod 
de inregistrare fiscala 32489739, contul R028CECEDJ0430Pnr ■11')g7g7 ric,crhicl rpr rrainwa 

repreze.ntata prin medic titular COVĂTARU IRINA (domiciliat in 

rrezentui act adi ţ ional a fost Tncheiat in doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Concedent, 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

15)/1  

Lia Ol& 

N 

	

D rectO 	 ratrimoniu 

	

lonu ţ  Cri 	ea 	Daniela Radu 

Vizat control financiar preventiv, 
Director ec., 

Nicolae Pascu 

Avizat pen  

Concesionar, 
CABINET MEDICAL DR. ŞOTROPA —COVĂTARU SRL 

prin medic titular dr. COVĂTARU IRINA 

Ct" 	02, 

LLI  

0 

tr ,) oc 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 806 
privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38104/2006 incheiat intre 

Consiliul Local al Municipiului Craiova ş i Cabinet Medical Individual dr. $otropa 

Rodica, că tre Cabinet Medical dr. Şotropa Cov ă taru S.R.L. 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit in şedinţa ordinară  din data de 

19.12.2013; 
Având in vedere raportul nr.186678/2013 intocmit de Direc ţia Patrimoniu prin care se 

propune cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38104/2006 incheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova ş i Cabinet Medical Individual dr. Şotropa 

Rodica, c ătre Cabinet Medical dr. Şotropa Cov ătaru S.R.L. ş i rapoartele comisii.lor de 

specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.307, 309, 310, 311 
ş i 

312/2013; 
in conformitate cu prevederile Hot ărârii Guvernului nr. 884/2004 privind 

-- :ncesionarea unor spa ţii cu destina ţia de cabinete medicale, Legii nr.95/2006 privind 

-reforma 1n domeniul s ănătăţii, modificată  ş i completată , Ordinului Ministrului S ă.nătătii 

Publice nr,1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor ş i metodologiei 

de preluare a activit ăţii unui praxis existent ş i art.555-562 din Codul Civil; 

Potrivit Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare 
la trecerea din domeniul public de interes local in domeniul privat al municipiului 

Craiova a unor spa ţii; 
in 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, republicat ă, privind 

administraţia publică, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprob ă  cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38104/23.05.20 06  

Incheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ş i Cabinet Medical 

Individual dr. Şotropa Rodica, c ă.tre Cabinetul Medical dr. Şotropa-Cov ătaru 

S.R.L. 
Art.2. Se imputernice şte Primarul Municipiului Craiova s ă  semneze actul adi ţional de 

modificare a contractului de concesiune nr. 38104/2006. 

Art.3. Pe data prezentei hot ărâri, se modific ă  în mod corespunz ător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la trecerea din domeniul 
public de interes local in domeniul privat al municipiului Craiova a unor spa ţ ii. 

A 	(.4.Prir1 Nitivr,;(-;,-,;1 ■ 111; 

Administraţie Public ă  Locală., Direc ţia Patrimoniu, Direc ţia Economico- 

Financiară, dr. Şotropa Rodica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, 

PRE S 	A, 	CONTRAŞEIVINEAZĂ , 

SECRyiTAR, 

CA , —Ltf 	
Nicoleta (II/ULESCU 



CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr. 38104 din 23.05.2006 

I. Pă rţ ile contractante 
1.1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul în Craiova 

str. A. 1. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentat prin ec. Antonie Solomon, având func ţ ia 
de Primar, în calitate de concedent, 

ş i 
1.2. SOTROPA RODICA (domiciliat ă  în( 

)1 medic titular al CABINET ţiLUI MEDICAL 1NDIVIDUAL 
- 	 - 	 - 

DR. ŞOTROPA RODICA, cu sediul social in Craiova, str. Horia nr. 5, inregistrat la Registrul 
unic al cabinetetor medicale partea I sub nr. 575177 din 27.09.1999, cod fiscal 
2540406163291 având contul R070BP0S17002872560R0L01 deschis la Bancpost Craiova, 

in calitate de concesionar, 
au convenit s ă  incheie prezentul contract de concesiune. 
2. Obiectul contractului de concesiune 
2.1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spa ţiului (bunul 

imobil) în care func ţ ionează  ş i Cabinetul Medical Individual Dr. Şotropa Rodica, situat în 
Craiova, str. Horia nr. 5, format din 34 înc ăperi "in suprafa ţă  total ă  de 272,53 m 2 , conform 
schi ţei spaţ iului (anexa nr. 1) 

2.2 Uin,suprafaţa total ă, titularului prezentului contract de concesiune îi revine o cot ă  
parte de(2,3,70)M 2, astfel: 9,65 m 2 reprezintă  cota - parte din suprafa ţa de 19,30 m 2 a 
cabinetuth~hcal, folosit "in sistem de tur ă  icontratură, iar 14,05 m 2  reprezintă  cota indiviză  
din spaţiile comune (sal ă  de aşteptare, sal ă  de tratamente, grupuri sanitare etc.), catculate 
conform acordului de voin ţă  (Anexa nr. 2). 

2.3. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz ă  de proces-verbal 
care va constitui anexa nr. 3 la contractul de concesiune. 

2.4. Este interzisă  subconcesionarea in tot sau "in parte, unei ter ţe persoane, a spa ţ iului 
care face obiectul prezentului contract de concesiune. 

3. Termenul 
3.1. Durata concesiunii este de 12 ani ş i 11 luni, incepând de la data 01.06.2006. 
3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă  egală  cu cel mult 

jumătate din durata sa ini ţ ială, astfel incat durata intregului contract s ă  nu depăşească  49 de 
ani. 

4. Redeven ţa 
4.1. Redeven ţa este de 1 euro/m 2/an in primii 5 ani. 
4.2. După  primii 5 ani nivelul minim al redeventei se va stabili de concedent, pornind 

de la pre ţul pie ţei, sub care redeven ţa nu poate fi acceptat ă . După  negociere cuantumul 
redeven ţei va fi prevăzut intr-un act adi ţ ional semnat de ambele părţi contractante. 

4.3. Plata redeven ţei se face prin conturile: 
- contul concedentului nr R095TREZ29121220207XXXXX, deschis la Trezoreria 

Municipiului Craiova; 
- contul concesionarului nr R070BPOS17002872560R0L0 I deschis la Bancpost 

Craiova 
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4.4. Pentru pr imi i  5 ani"  incepdnd din anui 2007. plata redev.entei  se r , 'a f -ace in pr i r lu i

tr imestru al anului respectiv. Uiter:ior. termenul de piata a reder,'entei se va stabil i  prin act

adil ional.
4.5. Pentru redevenla pentru anul 2006, plata se va face pAna la data de 3l .12.2006.
4.5. Neplata redeven{ei in termenul prevdzut la pct. 4.4 dd dreptul concedentului sI

pretinda penalitali in cuantum de 0,25o/o din valoarea acesteia pe zi de intArziere.
4.7. Neptata redevenfei pentru o perioadi de un an duce la rezilierea contractului.

5. Drepturile Pdrlilor
5. 1. Drepturile concesionarului
5.1.1. Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul pi pe

rdspunderea sa, bunul imobil care face obiectul prezentului contract de concesiune.

5.2. Drepturi le concedentu lui
5.2.L Cbncedentul are dreptul sd inspecteze br-rnul imobil concesionat, sd verifice

stadiul de realizare a investifiilor, precum gi modul in care este satisfrcut interesul public prin

realizarea activitalii sau serviciului public, verificAnd respectarea obligaliilor asumate de

concesionar.
5.2.2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabild a concesionarului.

6. Obliga{i ite Parfi lor
6. 1 . Obligafi i le concesionarului
6.1 .1. Concesionarul este obligat sd asigure exploatarea eficace in regim de

continuitate gi de permanen!1 a bunului imobil care face obiectul concesiunii.
6.1.2. Concesionarul este obligat sd plateascd redevenfa.
6.1.3. Concesionarul are obligafia de a restitui bunul concesionat, dupl expirarea

contractului de concesiune, in deplind proprietate, liber de orice sarcinf,, inclusiv investiliile

realizate. cel pufin in condiliile in care a fost preluat, in caz contrar urm6nd sd suporte

contravaloarea daunelor produse.
6.1.4. Concesionarul poate investi ?n bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrdri

de modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului.
6.1.5. in termen de 90 de zile de la data trrcheieri i  contractrrlui de concesiune

concesionarul este obligat sd depund, cu titlu de garanfie, o sumd de 83 lei.

6.1.6. La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la

termen, excluzdnd forfa majord gi cazul fortuit, concesionarul este obligat sd asigure

continuitatea prestdrii activitalii sau serviciului public, in condi{iile stipulate ?n contract, p6nd

la preluarea acesteia de cdtre concedent.
6.1.7. in cazul tn care concesionarul sesizeazd existenla sau posibil i tatea existen{ei unei

cauze de natura sa conducd la imposibil i tatea realizir i i  activit[! i i  sau serviciului public, va

notifica de ipdatd acest fapt concedentului, in vederea luarii misurilor ce se impun pentru

asigurarea continuitefl i activitdqii sau serviciului public.
6.1.8. Concesionarul are obliga{ia de a onora anumite solicitari ale Ministerului

S6nff[tii, specifice sistemului sanitar (efectuare de gdrzi, acordare de asisten{d medicald de

specialitate anumitor categorii de pacienli etc), care vor fi reglementate prin ordin al

ministru [u i sandtalii.
6.2. Obl igali i le concedentului
6.2.1. Concedentul este obligat sa nu i l  tulbure pe concesionar in exerci{iul drepturi lor

rezultate din prezentul contract de concesiune.
6.2.2. Concedentul nu are dreptul sd modifice in mod unilateral contractul de

concesiune, in afatdde cazurile previzute expres de lege gi de prezentul contract.

j

t
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6.2.3. Concedentul este obligat sd notit- ice concesionarului aparil ia oricdror imprejurf,r i
de naturd sd adlrcd atingere drepturilor concesionarului, daci are cunogtinta despre aceasta.

7. lv{odificarea contractului
7.1. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementard a prezentului contract

de concesiune" cu notifi carea prealabilS a concesionarului, din motive excep{ionale legate de
interesul na{ional sau local , dupd caz.

7.2.1. in cazul in care modificarea unilaterald a contractului de concesiune i i aduce un
prejudiciu, concesionarul are dreptul sd primeascd in mod prompt o desp[gubire adecvatd 9i
efectivf,.

1.2.2. in caz de dezacord intre concedent gi concesionar cu privire la valoarea
despagubirii, aceasta va fi stabilita de instanla judecatoreascd competent[.

7 .2.3. Dezacordul dintre concedent gi concesionar cu privire la despagubiri nu poate sd
constituie un temei pentru concesionar care si conducd la sustragerea de la obligaliile sale
contractuale.

8. incetarea contractului de concesiune
8. t. Prezentul contract de concesiune inceteaza in r-rrmdtoarele situalii:
a) [a expirarea duratei stabilite in prezentul contract, dacd p5(ile nu convin in scris

prelungirea acestuia, ?n condiliile legii;
b) in cazul in care interesul nafional sau local o impune, prin denun{area unilaterald de

cltre concedent, cu plata unei despigubirijuste gi prealabile in sarcina concedentului;
c) tn cazul nerespectdrii obliga{iilor contractuale de cdtre concesionar, prin reziliere

unilaterala de cdtre concedent, cu plata unei desplgubiri in sarcina concesionarului;
d) in cazul nerespecGrii obliga{iilor contractuale de cdtre concedent, prin rezilierea

unilaterald a contractului de cf,tre concesionar, cu plata de despagubiri in sarcina
concedentului;

e) la dispari{ia, dintr-o cauzd, de forfa majord, a bunului concesionat sau in cazul
imposibitidtii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunlare, ftrd plata unei
desp[gubiri;

0 schimbarea destinaliei spafiilor dupd concesionare atrage rezilierea de drept a
contractu lu i de concesiune;

g) concesionarul poate denunfa unilateral contractul de concesiune pentru motive
personale, notificAnd concedentul cu 60 de zile inainte de data denunfarii;

h) in cazul in care titularul cabinetului medical nu mai desfbgoard activitate medical[.
9. Raspunderea contractuald
9.1. Nerespectarea de cdtre parlite contractante a obliga{iilor cuprinse in prezentul

contract de concesiune atrage raspunderea contractuald a pdrlii in culpi.
10. For{a majord
10.1. Nici una dintre pdr{ile contractante nu rdspunde de neexecutarea [a termen gi/sau

de executarea ?n mod necorespunzator. total sau parlial, a oricdrei obligaqii care ?i revine in
baza prezentului contract de concesiune, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzatoare
a obtigaliei respective a fost cauzatd de for{a majord, astfel cum este definitd ?n lege.

10.2. Partea care invoc[ forfa majord este obligatd sd notifice celeilalte parfi, ln termen
de 48 ore de la producerea evenimentului, gi sa ia toate mdsurile posibile in vederea limit[rii
consecinfelor lui.

10.3. Dacd in termen de l5 zite de la producere evenimentul respectiv nu tnceteazd,
parlite au dreptul si igi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune
fE16 ca vreuna dintre ele s5 pretind[ daune-interese.
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, ncedent, 
IUL LOCAL 

UI CRAIOVA 

h_._n 

jur. N 	escu 

I I. Notifică ri 
I 1.1. in accep ţ iunea pă rţ i Ior contractante orice notificare adresat ă  de una dintre acestea 

celeilalte este valabil indeplinit ă  dacă  va fi transmisă  la adresalsediul prev ăzut in prezentul 

contract de concesiune. 
1 1.2. in cazul în care notificarea se face pe cale po ştală, ea va fi transmis ă  prin 

scrisoare recomandat ă  cu confirmare de primire ş i se consideră  primită  de destinatar la data 

rnen ţ ionată  de oficiul po ştal primitor pe această  confirmare. 

11.3. Dacă  notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se consider ă  primită  in 

prima zi lucrătoare dupa cea în care a fost expediat ă . 

11.4. Notificările verbale nu se iau in considerare. 

12. Litigii 
12.1. in cazul 1n care rezolvarea nein ţelegerilor nu este posibil ă  pe cale amiabil ă, ele 

vor fi supuse spre solu ţ ionare instan ţei competente. 

13. Clauze finale 
13.1. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin act 

adi ţ ional semnat de ambele p ărţ i contractante. 
13.2. Prezentul contract de concesiune, împreun ă  cu anexele 1 - 3, care fac parte 

integrantă  din cuprinsul sau, reprezint ă  voinţa părţ ilor ş i inlătură  orice altă  în ţelegere verbal ă  

dintre a ste , anterioar ă  sau ulterioară  hicheierii lui. 
; Prentul contract de concesiune a fost încheiat în 2 exemplare. 

Concesionar, 
A Mi  

8  
12-  

Q ,0 0 4Cca "go 7  

11°. 	 ? •=c (;) 

->, 	C 
4,0  

Dir. Patrimoniu, 
e _ 

f Şef Serviciu A.D.P.P., 
ing  c;1‘tia Xiă n ă lt 

v , 

02<foC0 

Viz 

4 
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