
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34124/19.05.2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ionescu Liliana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ionescu Liliana 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2019; 
           Având în vedere expunerea de motive nr.102098/2019, rapoartele nr.105368/2019 
al Direcţiei Patrimoniu şi nr.105672/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de 
concesiune nr.34124/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Ionescu Liliana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ionescu Liliana; 
          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.34124/19.05.2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ionescu Liliana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr. Ionescu Liliana, având ca obiect 
exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 28,12 mp., 
situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica 
Brazda lui Novac), pentru o perioadă de 6 ani, 6 luni şi 15 zile, începând de la data 
01.07.2019,  până la data 15.01.2026. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune 34124/19.05.2006. 

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 Ionescu Liliana 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.102098/05.06.2019                          
                                                                                                              
                                                
                         
                                       Expunere de motive 
     la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Ionescu Liliana, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Ionescu Liliana 
 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, a fost încheiat contractul de concesiune 
nr.34124/19.05.2006 cu Dr. Ionescu Liliana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Ionescu Liliana, pentru spaţiul medical în suprafaţă de 28,12 mp, situat în Craiova, str.1 Decembrie 
1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Craiova, pentru o durată  de 13 ani şi o lună, respectiv de la 01.06.2006 până la 30.06.2019. 
 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, 6 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 doamnei Dr. Ionescu Liliana, de 
prelungire a contractului de concesiune, 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 
contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Ionescu 
Liliana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ionescu Liliana, ce are ca obiect 
exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 28,12 mp, situat în Craiova, 
str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac) pentru o perioadă egală cu 
jumătate din durata sa iniţială, respectiv cu 6 ani, 6 luni şi 15 zile, de la 01.07.2019 până la 
15.01.2026. 
 
                               Primar,                                              Director Executiv,                                                      
                        Mihail GENOIU                                  Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                  



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr.105368/11.06.2019                             
                                                                                                                                                                                                                      
                   SE APROBĂ, 
                                                                                                                          PRIMAR 
                        MIHAIL GENOIU 

 
 
 
RAPORT  

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34124/19.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ionescu Liliana, medic titular al Cabinet 
Medical Individual Dr. Ionescu Liliana 
  

 
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.34124/19.05.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ionescu Liliana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ionescu Liliana, pentru spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 28,12 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac), aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 Durata acestui contract este de 13 ani şi o lună, începând de la data 01.06.2006 până la 
30.06.2019.  
 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", Ionescu Liliana, medic titular 
al Cabinetului Medical Individual Dr. Ionescu Liliana, în calitate de concesionar, poate 
beneficia de prelungirea duratei contractului de concesiune cu perioada de 6 ani, 6 luni şi 15 
zile. 
 Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen. 

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.86529/10.05.2019, d-na 
Ionescu Liliana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ionescu Liliana, solicită 
prelungirea contractului de concesiune nr.34124/19.05.2006, în conformitate cu pct.3.2. din 
contract, depunând în acest sens următoarele documente: copie C.I., Certificatul de membru al 
Colegiului Medicilor din România nr.30660/2018, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de 
medic emis de Colegiul Medicilor, Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de 
Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea I sub numărul 577808 din data 
13.10.1999.                                                                                                                                                                            
 Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.3.2. din contractul de concesiune 
nr.34124/19.05.2006, 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.34124/19.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ionescu Liliana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Ionescu Liliana, având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de 
cabinet medical, în suprafaţă de 28,12 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac) pentru o perioadă de 6 ani, 6 luni şi 15 zile, începând de la  
data 01.07.2019  până la data 15.01.2026.    
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.34124/19.05.2006, 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.105672/11.06.2019 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având in vedere: 
− Expunerea de motive nr.102098/05.06.2019; 
− Raportul nr.105368/11.06.2019 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire 

Contracte, Agenti Economici, 
− Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea spaţiilor cu destinaţia de 

cabinete medicale, Hotărârea Consiliului Local nr.238/2004, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006 , 

− Contractul de concesiune nr.34124/19.05.2006 – pct.3.2, 
 -   Conform Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
 -  Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

      propunerea privind  supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova:   
- Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34124/19.05.2006 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Ionescu Liliana, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Ionescu Liliana, având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet 
medical, în suprafaţă de 28,12 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac) pentru o perioadă de 6 ani, 6 luni şi 15 zile, începând de la  
data 01.07.2019  până la data 15.01.2026.    
- Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a 
contractului de concesiune nr.34124/19.05.2006, 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, 



rpiR MUNICIPlULUI CRAIOVA. 

• . 

Anexe  	  

7.1u3 	 Lu:a 	 Anul 2,0.  
• 

Nr 
CMI Dr. Ionescu Liliana 
Craiova, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14 
Nr.  A—D 	/10-05-2019 

Domnule Primar, 

Subsemnata Dr. IONESCU LILIANA, medic al CMI Dr. Ionescu 
Liliana, cu sediul în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cu CNP 

cod fiscal 20227220, cu contract de concesiune nr. 34124 
n 19 mai 2006, vă  rog a dispune prelungirea contractului susmen ţionat pe 
perioadă  de jumătate din contractul ini ţial care expiră  pe data de 1-07- 

2019. Anexez la cerere urmatoarele acte doveditoare: 

Copie carte de identitate; 
Aviz de liberă  practică  eliberat de Colegiul Medicilor Dolj; 
Copie adeverin ţă  de asigurare pentru malpraxis. 

10-05-2019 	 Dr. Ionescii IiIina  

)omnului Primar al Municipiului Craiova 



CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr. 34124 din 19.05.2006 

1. Părţ ile contractante 
1.1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova 

str. A. I. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentat prin ec. Antonie Solomon, av ănd funcţia 

de Primar, in calitate de concedent, 

ş i 
1.2. IONESCU LILIANA (domiciliată  1n Craiova, 

medic titutar al CABINETULUI IVILU1HL 11Nui v Ivkir■ L, 

IONESCU LILIANA, cu sediul social in Craiova, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac), inregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale 
partea I sub nr. 577808 din 13.10.1999, cod fiscal 2540628163218 av ănd contul 

R035BRDE170SV10322291700 deschis la BRD Craiova, 
in calitate de concesionar, 
au convenit să  incheie prezentul contract de concesiune. 

2. Obiectul contractului de concesiune 
2.1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spa ţ iului (bunul 

imobil) in care func ţionează  ş i Cabinetul Medical Individual Dr. Ionescu Liliana, situat in 
Craiova, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), cu regim de 

ină l ţime P+1, format din 53 inc ăperi 1in suprafaţă  totală  de 708,1 m 2 , conform schi ţei spaţiului 

(anexa nr. 1) 
2.2 Din suprafa ţa totală  utilă, titularului prezentului contract de concesiune îi revine o 

cotă  - parte de 28,12 m 2 , astfel: 8,25 m 2  reprezintă  cota - parte din suprafa ţa de 16,50 m2  a 

cabinetului medical, folosit în sistem de tur ă  /contratură  conform acordului de voinţă  (Anexa 

nr. 2a), iar 19,87 m 2  reprezintă  cota indiviză  din spaţiile comune (hol, s ă li de aşteptare, grupuri 

sanitare etc.) imp ă r ţ ită  conform Anexei nr. 2b. 
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 ţiului 

care face obiectul prezentului contract de concesiune. 
3. Termenul 
3.1. Durata concesiunii este de 13 ani ş i o lună, incepănd 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 1ncăt durata intregului contract s ă  nu depăsească  49 de 

ani. 
4. Redeven ţa 
4.1. Redeven ţa este de 1 euro/m2/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 pieţei, sub care redeven ţa nu poate fi acceptat ă . După  negociere cuantumul 

redeven ţei va fi prev ăzut intr-un act adi ţional semnat de ambele p ărţi contractante. 

4.3. Plata redeven ţei se face prin conturile: 

- contul concedentului nr R095TREZ29121220207XXXXX ,  deschis la Trezoreria 

Municipiului Craiova; 
- contul concesionarului nr R035BRDE170SV1032229 1700  deschis la BRD Craiova 



4.4. Pentru prinrii -5 ani. inccpAnd din anul 2001, plala redcvenfci sc va facc in primul

trimestru al anului rcspcctiv. tJltcrior, tcnncnul dc plata a rcdcvcn[ci sc va stabili prin act

aditrional.
4.5. Pcniru ',-g.,i,'i,,i 'rlfit luiir,r.-' ,irr,rl 2{iii5, plata sc va facrc pAn[ la data dc 3I.12.2006.
4.5. Ncpiars, ' i1-;; : i , i . i i i i ' " : i  i r ' :  i , . : ; : :rc*ri i  picv:lzi l i .  la pci.4..{ dX drcplul concedcntului s[

pretindd pcnalit[1i ?n eu;inlun .l':'.i.].:'1, tJir; valoarca accstcia pc zi dc intArziere.
4.7. Ncplata rcdcvcn{ci pcniru o pciioadb dc un an ducc la rczilicrca contractului.
5. I)repturilc pifulilor
5. I . I)repturilc concesionarului
5.1.1. Conccsionarul arc tlrcptul dc a exploata in mod direct, pe riscul $i pe

r[spunderea sa, bunul imobil carc Iacc obicctul prczentului contract dc concesiune.
5.2. Drcpturilc cotte:cdcn{uliii
5.2.i {ltnccriq:rrir.jl ci'i, i1i*trii-ii sI inspcr.:tc;rc bunui irrrohil conct:sionat, sf, verifice

stadiul dc i :cai izarc:: ! i : .", , . t :r i i i i i tr l i .  l t i { . :r i :rr:  i i  r t iot}ui in carc cstc:;at isf}cut intcresul public prin

rcahzarca activitbiii sii:: :ii-rr\':r:ii"rlui puhiic. vc:"ii'icAnd rcspcciar'^a obligafiiior asumate de

concesionar.
5.2.2. Vcriiicarea sc va e'frctua numai cu notillearea prcalabilf, a conccsionarului.
6. Obligaliilc plrlil<>t
6. 1. Obligafiilc concesionaruiui
6.1.1. Conccsionarui cstc obiigat s[ asigure expluatarea clicace in regim de

continuitate gi de pcmurnontii a hu;riilui i;ilobii care {'acc obicctui concesiunii.
6.1 .2. { lonccsicl:zirui ust* * ir i l i :at si pldtcascX rcdcvcnla.
6.1.3. (}rnccsionarul ;iic obliga{ia ric a rcstitui bunul conccsionat, dupd expirarea

contractuiui de concesiunc, in rie;ptrind pft)prictatc, libcr dc oricc sarcin6, inclusiv investifiile
rcalizate, cel pufin in conililiilc in cai:c a f'ast prcluat. tn caz contrar utmAnd sd suporte

contravaloarea daunel or prod usc.
6.1.4. Conccsionarul poa{c invcsti in bunul imobil conccsionat sau poate reahza lucrdri

de modernizate a accstuia nunlai cu :';ttnjul conccdcntului.
6.1.5. in tcr-*n dc 9t) ri,-:riic clc la riata inchc:icrii contraclului de concesiune

concesionarul cstc *birg,ar rir di:pui-t:! i:Li i.iiiit Cc garan{ic, o sum[ dc 9i] lci"
6.1 .6.1,a i lr i : . : , : i , ' l ,r  ui i :-t t ! ; iL:,, ;rr i  cj;  ctx: i : tsiui- lc i l in altc cavzc dccal. prin ajungcre la

temen, oxcluzAnd fr;r1a rna.jl;'r^;1..5i cazul it;rtuit, corrccsionatul oste obligat sd asigure
continuitatca prcstdrii ai:tiviliiii sau s*rviciuiui pubiic, in conditiilc stipulatc in contract, pAn[

la preluarea accstcia de ciitrc eoilcciiclil.
6.1.7 . in cazul in carc cili'rccsionarul scsizcazf, existenta sau posibilitatca existenlei unei

cagze de naturf, s[ condur:f, i;i i;npcsiirililatea rcalizlrii activil5tii sau scrviciului public, va

notifica de indati accst {apt conccdcntului, in vedorca luf,rii rnlsuriltlr cc st: impun pentru

asigurarea continui$tii activitXiii sau scrviciului public.
6.1.8. (-oncesionaru! arc *i;ligalia cie a onora anumitc solicitari alc Ministerului

S[nilafii, spccificc sistcmului sanriar' (cfcctuarc de gdrzi, acordarc do asistcn![ medical5 de
specialitate anumitor catcg{)rii dc pacierifi etc), care vril Ii reglementate prin ordin al
ministrului sinirt[li i .

6.2. Obliga{i i lc concedcnlului
6.2.1" (.lonccelculiri cstc r;hligat sf, nu ?] tulburc pc conccsionar in cxcrciliul drepturilor

rezultate din prczcntul c{)illract iie ccltlccsiLitlc
6.2.2. (lonccelcntul nlt arc drcptui sI modi{ice in nuld unilatcral contractul de

concesiunc, in alar[ rle cazuriic pri:vrizutc cxprcs dc lcgc 5i de prczcntul contract.



6.2.3, (lonccdcnlul cstc obligai :;6 noti{icc conccsionarului aparitia oric5ror imprejurlri
de naturf, sd acJuc[ atlrigcrr; iilt-;:i*r''ir;i i:i;*cr":sii;narului, dac[ arc cunogtin{a dcsprc aceasta.

7 . Nlod i f i carcr'l l:ir i"i i-r':r,-' i t-l i,.: i

1.I. Conccdentui 1:oai.c modiflca rinilatcrai partca rcglcmcntar[ a prezentului contract
de concosiunc, cu notif icari:a ixcalabil[ a conccsionarului, din rnotive cxccp]ionale legate de
interesul na(i<nal sau local ,dupfrca'r..

1.2.1" In cazul in carc modificarca unilateralf, a contractului dc conccsiuno ii aduce un
prejudiciu, concesionarul arc drcptul s[ primcasci in mod prompt o dcspdgubire adecvat[ gi
efectivd.

1.2.2. In caz- ck"ric"r::r:cril intrc c<lnccdcnt gi conccsionar cu privire la valoarea
desp[gubrrii, accasti; ',,:. i'i r;i,-;ii,ii].I iJ{.] iiis'r";ti:1:: juiir:ciit;rcascl colilpcl,cnLd.

1.2.3.i)czacor', ir .r. ]  i i i r ; in; i i i )nrr i i{ l{r1r1 *u,i  l :on,:csir inar cu privi l 'c la dcspligubir i  nu poate s[
constituic irri tcn-ici pr)riliri cl):tucsicilar calr sii i:onducd la sustragcrca dc la obligatriilc sale
contractuale .

8. incctarca coii lractului dc r:onccsiunc
8.1. Prczcntui contract ilc conccsiunc incctcazain urmf,toarolc situalii:
a) ia cxpirarca rluratci stabilitc in prczentul contract, dac[ pdr-tilc nu convin in scris

\r prelungirea accstuia, ?n concliliilc lcp,,ii;
b) in cazul in carc intcrr:sul r:aiir;nal sau lacal o impunc, prin dcnunlarca unilatcral5 de

c6tre conccdeni, cu piata unci ricspiigubiri 3ustc ai prcalabilc in sarcina conccdentului;
c) in cazul ncrcspcc*rii obliga{iilor contractualc dc cdtre conccsionar. prin rcziliere

unilateral[ de cf,tre conccdcnt, cu plata unci dcsplgubiri in sarcina concesionarului;
d) in cazul ncrcspcct5rii obligatiilor contractuale de cdtre concedent, prin rezilierea

unilateral[ a conlractului dc c[trc conccsionar, cu plata de desp[gubiri in sarcina
concedentului;

e) la disparilia. riintr.c, cauzri dc ltr([ major[, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilit[tii obicctivc a Lr{}ncosjona;"uiui cJc a I cxploata, prin rcnuntarc, fbrf, plata unei
desp[guhir i :

f) scirinrbaLca cinrirnalrc, .si;:liiiioi cupi conccsionarc airagc rcr,llterca de drept a
contractului dcr conccsi Lllrc ;

g) conccsit>nari;i p()atr ricnuiria rinilatcral ct;ntractul ric conccsiunc pcntru motive
personalc, notificAncl conerocicniul i:u 50 dc ziic inaintc dc dala dcnun[[rii;

h) in cazul i* carc titularul cabinctului mcdicai nu rnai dcs{Igoarf, activitate medical[.
-,_-, 9. R[spundcrca contractuaiS t

, 9.1. Nerespcctarca dc c[1rc p[4ilc contractantc a obliga{iilor cuprinse in prezentul
contract dc concesiunc atragc raspunderea contractual[ a pd(ii in culp[.

10. Forla major[
10.1. Nici una dintrc p[r1ilc o{)ntractantc nu rdspunde de neexccutarea la termen gi/sau

de executarea in mo<l necor0splrnzat{}r, total sau par[ial, a oricirei obligalii care ii revine in
ftazaprezentului contr"ar:t di' ct;necl;iilrc, dacl ficcxccutarea sau cxccutarca nccorcspunzatoare
a obligafici rcspcctivo a {{}si cau;{al:i.dc forla major6, astfcl cum cstc dclinitd in icgc.

10.2. Partca carc invoci lirrfa ma.iorl cstc obligat[ s[ notificc cclcilaltc p6r1i, in termen
de 48 ore de la producerca cvcnirncntului, si sd ia toate mf,surilc posibile in vederea limiterii
consecin{clor lui.

10.3. Dac[ in tci'mcn ir: ]li zilc dc ia producere evcnimcntul rcspectiv nu inceteazd,,
p[rfilc au eircptui sli isi nr;ii{icl: lnci:larca dc piin clrept a prczcnfului contract dc conccsiune }

frrd, ca vrcuna dinirc cie sii prr:tillclii ciaurr.: il;i.t:t'csc-



Viz ă  contro • 

1. 1 Notifică ri 
1.1.1. in acceptinnea p ă rtilor contractante orice notificare adresat ă  de -una dintre acestea 

celeilalte este valabil indeplinit ă  dac ă  va fi transmis ă  la adresaisediul prev ăzut in prezentul 

contract de concesiune. 
1.1.2. in cazul in eare notificarea se face pe cale postal ă , ea va fi transmis ă  prin 

scrisoare recomandat ă  eu confirmare de primire si se consider ă  primită  de destinatar la data 

mentionat ă  de oficiul postal primitor pe aceast ă  confirmare. 
11.3. Dac ă  notificarca se thmite prin telex sau prin fax, ea se consider ă  primită  in 

prima zi lucrătoare 	 os1 expediat ă . 
11.4. Notific ărik‘ vcr a 	c iau in considerare. 

12. Litigii 
1.2.1, in cazul iii care 	zolvarea neintelegerilor nu este posibil ă  pe cale arniahil ă , ele 

vor fi supuse spre solutionare 1flsiaflei competente. 
13. Clauze finale 
13.1. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin act 

aditional semnat de ambele p ă rti contraetante. 
13. 	rezentul contract de concesiune, impreun ă  cu anexeLe 1. - '3 -, care fac parte 

integrantă  tn 'uprinsul satt, reprezint ă  vointa p ărtilor si inlătură  orice altă  intelegere verbal ă  
dintre 	-ierioară sau ulterioară  incheiern Iui. 

ntui contract de concesiune a .tbst incheiat in 2 exemplare. 

lcedent, 
UL LOCAL 
>11.11,111 CRA 10 V A 

unector 	Patrimoniu, 
Ing. Ovid: 

Ş ef Servi 
ing. Sil 

Viza  

Concesionar, 

\.)P'L MED 
,)t,0 628 

Cod0S2g11 ,',, 

• N
1:

on 

•

„215.11%74:
act  •
,,A9f, 

r. cstr 

CRA10`1V' 

cj  Dr. IONESCI 

4 



Data depunerii jurământului: 01.09.2006 

Presedinte, 

Prof. Dr. VIORELA ENĂCHESCU 	 L.S. 

Notă: Avizul anual constituie o componentd a certificatului de mentbrti,/care trebuie sd insoteascd pagina principald a acestuia. 
,  

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj Timbru Sec: 

CERT FICAT DE MEMBRU 

nr. 30660 din data de 07.02.2018 

Titular:  IONESCU LILIANA 

Titluri detinute: 

C.N.P./data na şterii: ; Cod unic de identificare (C.U.I.M): 

Formarea medicală  de bază : promo ţia 1981, atestată  prin titlul de calificare seria/nr. - / 459726 eliberat 
de UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ,. 

Specialit ăţ i: 	 Grad profesional: 
MEDICINĂ  GENERALĂ  ADULTI 	 Primar 

Studii Complernentare:  
ULTRASONOGRAFIE GENERALĂ ; 



COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj Timbru Se: 

AVIZ ANUAL 
privind exercitarea profesiei de medic 

din data de 05.12.2018 

Titular•  IONESCU LILIANA 

C.U.I.M.:  2 	 ificat de membru  nr. 30660 din data de 07.02.2018 
Prin prezenta se certifică  faptul că  titularul are dreptul de a profesa ca medic, astfel: 

ţ "  'Specialitate: NIEDICINĂ  GENERALĂ  ADULŢI Grad profesional: Primar Dr vt de practică: Drept de liberă  practică  (1) 
Poliţă  asigurare: seria - nr 8111037190 îneheiat ă  la ERGO Asigurari S.A. 
Valabilitate aviz: 01.01.2019 - 31.12.2019 

Nfitat 
1. Titularul are dreptul s ă  practice profesia conform prevederilor de mai sus numai 1n specialit ăţile in care este avizat şi numai '1n intervalul de timp pentru care exist ă  avizul anual al C.M.R. 
2. Avizarea se face anual, pe baza asigur ării de răspundere civilă  pentru gre şeliln activitatea profesional ă, valabilă  pentru anul respectiv 
Mentinni privind dreptul de practic ă z 
(I) drept de liberă  practică  1n specialitatea avizat ă  'in baza c ăruia titularul poate, potrivit preg ătiril pentru care de ţine un titlu profesional, s ă  desfăşoare activităţi medicale in sistemul public de s ănătate sau/ş i în sistemul privat, fie ca angajat, fie ca persoan ă  fizică  independentă  pe bază  de contract. Titularul poate 'infiin ţa, in 

condi ţiile legii, cabinet(e) de practic ă  medicală . 
(2) drept de practică  supravegheată  îa activitatea de medic rezident, numai 1n unităţile sanitare acreditate, 1n condi ţiile Ordonan ţei Guvemului nr. 18/2009 privind organizarea ş i finan ţarea reziden ţiatului, aprobată  prin Legea nr. 103/2012, cu complet ările ulterioare, şi ale Ordinului Ministerului S ănătăţii Publice şi al ministrului 

educa ţiei, cercetării şi tineretului nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a preg ătirii prin reziden ţiat in specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialit ăţ ilor 
medicale, medieo-dentare şi farrnaceutice pentru re ţeaua de asisten ţă  medicală , cu modificările şi completările ulterioare. (3) drept de practică  supravegheată  în baza căruia titularul işi poate desfăşura activitatea numai în cabinete medicale individuale, sub Indrumarea unui medic cu drept de liberă  practică , in func ţie de specialitatea in care a fost confirmat medic rezident, în condi ţiile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finan ţarea 
reziden ţiatului, aprobată  prin Legea nr, 103/2012, cu complet ările ulterioare, 

Presedinte, 

Prof. Dr. VIORELA ENĂCHESCU 
	

L.S. 

Notă : Avizul anual constituie o component ă  a certificatului de membrti, care trebuie s ă  însoţească  pagina principală  a acestuia. 



Soctetate autorixata de Autoritatea da Supreveghere Flnanclara 
Nr. Inregistrare RegIstrul AsIguratorilor RA -059, Cod operator date personala 5844 
Nr. inregistrare Regiatrul Comertulut: J40/889312007, CIF 21697088 
Idontificetor unic la nivel european: ROONRC.J40/8893/2007 
Capital social: 28.721.810 RON, Cod LEI: 529900YS17L2SWPDWAl2 
Cod IBAN: R069FNNB000102489265R001 
Cont deschls la Credlt Europe Bank (Romanie) S.A. • Sucursala Municiptului Bucuresti 

ERGO 
ERSO Asiguran S.A. 
Sos. Bucureati Plolestl, nr. 1A 
Cladlree A, etai 4, unItatea 4A 
Sector 1, Bucurestl 

Tel, +40 31 224 88 00 
Fax 440 31 224 88 88 
ergo@ergo.ro  
www.ergo.rc 

Asigurarea de răspundere civil ă  profesional ă  a medicilor si a personalului medical cu studii medii 

POLIŢA NUMĂRUL 8111037190 emisă  In data de 23.11.2018 12:20 
In baza conditillor de asigurare cod RCPM al 1n achlmbul pl ăţil primet de asigurare, 

ERGO Asigură ri S.A., 

Asigurat : IONESCU LILIANA 

C.N.P. / C.U.I.: 2 

Adresa/SeOi4L, 0  
legal: 
Contractant CMI 	 1-11-1/11\IM 

C.N.P. / C.U.I.: _ 

Adresa/SediuI E  
,legal: 

O OCSICU I UL HOIL7UIVANII 

_ 
Răspundere civilă : Medici de familie sl medicl de medicin ă  general ă  

Specialităţ! medicale: 

Valabilitate asigurare: de 01.01.2019, ora 00:00 

Limita răspunderii: pe eveniment: 12.000 EUR 

până  la: 31.12.2019, ora 24:00 

în agregat: 12.000 EUR 

Sublimită  daune morale pe eveniment: 5.000 EUR . • in agregat: 5.000 EUR 

Fran ş iză : 	 0 

Prima de asigurare: 	 13 EUR 

'MEN—ŢkiNI SPEC1ALE: 

In cazu!în care medicul este rezident, r ă spunderea civil'ă' profesional ă  este valabil ă  pentru activitatea medical ă  
' din domeniul specialită tii de contirmare, desf ăsurată  cu respectarea Ilmitelor de competen ţă  medicală  
corespunză toare nivelului de formare al anulul de preg ă tire în care se afl ă . 

L.. • SCADENTĂ  RATE: 

Rata 1: 13,00 EUR/31,12,2018 

Pagina 1 din 4 

Ultimele 2 paginl contin o informaro in conformitate cu Regulamentul UE privind pr6tectla generala a datelor(GDPR) 

1111111111111111111111111 
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MENŢ IUNI 

Prezenta polita a fost intocmita in 2 exemplare, din care un exemplar a fost inmanat asiguratului. 

Asiguratul a luat la cunostinta conditille de asigurare si este de acord cu inchelerea polltel de asigurare. 

Prin acceptarea ofertei si plata primei de asigurare sau a ratel intai, clientul confirma ca, anterior incheieril politei 
de asIgurare, a luat cunostinta de informatille preliminare, continutul contractului de asigurare, existenta fondului 
de garantare si modalitatea de solutionare alternativa a litigillor, informarea prIvind protec ţ ia datelor cu caracter 
personal, precum si faptul ca, la data incheierii politel, accepta termenii acestela si condltille de asigurare 
aferente, din care a primit un exemplar. 

De asemenea, ati luat cunostinta de faptul ca ERGO Asigurari si orice imputernicit al acesteia prelucreaza 
datele cu caracter personal, in conformitate cu dispozitiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
si libera circulatie a acestor date. 

 

ASIGURAT 
4,010CU LILIANA 

INTgRMEDIAR-- 
rviAxyG(›-pwrrirriAsj şupLe, 

\ BROKEI'  
C 	4063 35  

COD 

ASIGURATOR 
ER 	RĂRI S.A. 

4 

PagIna  2  din 4 
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