
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014 

încheiat între municipiul Craiova şi Cabinetul Medical Individual Dr.Balteş Liviu-
Iulian, reprezentat prin Dr.Balteş Liviu-Iulian 

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

28.11.2019; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.192371/2019, raportul nr.196954/2019 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.197247/2019 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
prelungirea duratei contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014 încheiat între 
municipiul Craiova şi Cabinetul Medical Individual Dr.Balteş Liviu-Iulian, reprezentat 
prin Dr.Balteş Liviu-Iulian; 
          În conformitate cu prevederile art.108, art.155 alin.5 lit.c, art.354, art.355 şi art.362 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.6 lit. b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014 

încheiat între municipiul Craiova şi Cabinetul Medical Individual  Dr. Balteş 
Liviu–Iulian, reprezentat prin Dr. Balteş Liviu-Iulian, având ca obiect închirierea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, situat în cadrul 
Policlinicii Stomatologice nr.4 din Municipiul Craiova, cartier  Craioviţa Nouă, B-
dul Oltenia, nr.41, pentru o perioadă de 2 ani şi 6 luni, începând de la data 
05.01.2020,  până la 05.07.2022. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 şi nr.183/2014. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Balteş Liviu-Iulian vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   

        INIŢIATOR,   AVIZAT, 
           PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                              Se aprobă, 
Nr.192371/05.11.2019                                                                                        PRIMAR,                                   
                                                                                                                            Mihail GENOIU                                                                                                             
                                                   
        
                                        Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre privind privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.204924/30.12.2014 încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi CMI Dr. Balteş Liviu – Iulian , reprezentat prin Dr. Balteş Liviu - Iulian 
 
 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2014 şi 
Raportul nr.174606/2014, a fost încheiat contractul de închiriere nr.204924/30.12.2014 între 
Municipiul Craiova şi CMI Dr. Balteş Liviu - Iulian, reprezentat prin Dr. Balteş Liviu - Iulian, având 
ca obiect închirierea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, în suprafaţă de 21,21 
mp care se compune din 6,51 mp ce reprezintă cota de ½ mp din suprafaţa spaţiului de cabinet 
medical stomatologic şi spaţii comune în suprafaţă de 14,70 mp, situat în cadrul Policlinicii 
Stomatologice, nr.4 din Municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia, nr.41,ce aparţine 
domeniului privat al Municipiului Craiova, în vederea desfăşurării activităţii medicale. 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.163/27.04.2017, s-a încheiat Actul Adiţional nr.1/2017 la contractul de închiriere 
nr.204924/30.12.2014, prin care s-a modificat suprafaţa închiriată, de la 21,21 mp la 17,19 mp. 
 Durata acestui contract este de 5 ani începând de la data 05.01.2015 până la 05.01.2020, cum 
posibilitatea de prelungire conform art.4 din contractul de închiriere mai sus menţionat: "contractul 
de închiriere poate fi prelungit prin act adiţional cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova.” 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea domnului Balteş Liviu Iulian, de 
prelungire a contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014, în conformitate cu  art.4, coroborat cu 
art.17 din prezentul contract, precum şi art.108, art.129, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b şi alin.7, 
lit.c, art.139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g, art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c, art.354, art.355 şi 
art.362, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legea 
nr.287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile Noului Cod Civil, 
se impune prelungirea prezentului contract de închiriere încheiat Municipiul Craiova prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi CMI Dr. Balteş Liviu – Iulian, reprezentat prin Dr. Balteş Liviu – 
Iulian, ce are ca obiect închirierea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, în 
suprafaţă totală de 17,19 mp, care se compune din: 6,49 mp ce reprezintă cota de ½ mp din suprafaţa 
spaţiului de cabinet medical stomatologic în suprafaţă de 12,98 mp, folosit în sistem de 
tură/contratură, şi spaţii comune în suprafaţă de 10,70 mp, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice 
nr.4 din Municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia, nr.41, ce aparţine domeniului 
privat al Municipiului Craiova, în vederea desfăşurării activităţii medicale, pentru o perioadă egală 
cu jumătate din durata sa iniţială, respectiv 2 ani şi 6 luni, începând de la data 06.01.2020  până la 
06.07.2022 . 
 
 
                                                             Director Executiv,                                                                               
                                                         Cristian  Ionuţ GÂLEA 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.196954/11.11.2019                      
                                                                                                                          SE APROBĂ,  
                                                                                                                              PRIMAR, 
                                                                                                               Mihail GENOIU 

                                             
   

 
RAPORT 

privind prelungirea contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014 încheiat între Municipiul 
Craiova şi CMI Dr. Balteş Liviu Iulian  

 
 

  În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
dispoziţiile Noului Cod Civil şi, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.183/2014 şi Raportul nr.174606/2014, a fost încheiat contractul de închiriere 
nr.204924/30.12.2014 între  Municipiul Craiova şi CMI Dr. Balteş Liviu Iulian, reprezentată legal 
de dr. Balteş Liviu Iulian, având ca obiect  închirierea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical 
stomatologic, în suprafaţă de 21,21 mp care se compune din 6,51 mp ce reprezintă cota de ½ mp 
din suprafaţa spaţiului de cabinet medical stomatologic şi spaţii comune, în suprafaţă de 14,7 mp, 
situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, nr.4 din Municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, 
Bdul Oltenia, nr.41, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în vederea desfăşurării 
activităţii medicale. 
 Durata acestui contract este de 5 ani începând de la data 05.01.2015. până la 05.01.2020.  
 Ulterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.163/27.04.2017, s-a încheiat Actul Adiţional nr.1/2017 la contractul de închiriere 
nr.204924/30.12.2014, prin care s-a modificat suprafaţa închiriată, de la 21,21 mp la 17,19 mp.  

Având în vedere art.4 din contractul de închiriere mai sus menţionat, potrivit căruia: "La 
expirarea perioadei de 5 ani, contractul de închiriere poate fi prelungit prin act adiţional cu 
aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova”, CMI Dr. Balteş Liviu - Iulian poate 
beneficia de prelungirea contractului de închiriere, astfel, prin cererea înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova sub nr.186338/25.10.2019, dl. Balteş Liviu - Iulian solicită prelungirea 
contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014, depunând în acest sens următoarele documente: 
C.I., Certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, Asigurarea de 
răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 
Partea I sub numărul 576725 din data 05.10.1999, contractul de închiriere. 
 Menţionăm că suma de plată,  respectiv chiria datorată în baza contractului de închiriere nr. 
nr. 204924/30.12.2014  a fost achitată în termen. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere art.4. şi art.17 din contractul de închiriere 
nr.204924/30.12.2014, Hotărârea Consiliului Local nr.238/2004, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.85/2006, precum şi, în conformitate cu art.108, lit.c, art.129, alin.2, lit.c 
coroborat cu alin.6, lit.b şi alin.7, lit.c, art.139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g, art.154, alin.1, 
art.155, alin.5, lit.c, art.354, art.355 şi art.362, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind 



Codul administrativ, precum şi Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:                                                                  
  - Prelungirea duratei contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014, încheiat între 
Municipiul Craiova şi CMI Dr. Balteş Liviu - Iulian reprezentat prin Dr. Balteş Liviu - Iulian, 
având ca obiect închirierea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, în suprafaţă de 
17,19 mp, care se compune din 6,49 mp ce reprezintă cota de ½ mp din suprafaţa spaţiului de 
cabinet medical stomatologic în suprafaţă de 12,98 mp, folosit în sistem de tură/contratură, şi 
spaţii comune în suprafaţă de 10,70 mp, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din 
Municipiul Craiova, cartier  Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia, nr.41, ce aparţine domeniului privat al 
Municipiului Craiova, în vederea desfăşurării activităţii de medicale,  pentru o perioadă de 2 ani 
şi 6 luni, începând de la data 05.01.2020  până la 05.07.2022. 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare 
a contractului de închiriere nr.204924 /30.12.2014, conform punctului mai sus menţionat. 
 - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 şi nr. 183/2014. 

 
 

                      Director Executiv,                                          Ptr. Şef Serviciu,                                               
                         Cristian Ionuţ GÂLEA                                    Victor COSTACHE                  

                                                                                                                                                    
 

                                                                                          
 
   

               

                             
 

                                                                                                       

               

                   



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.197247/12.11.2019 
 
 
 

RAPORT  
 

 Având in vedere: 
− Referatul de aprobare nr. 192371/05.11.2019; 
− Raportul nr.196954/11.11.2019 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire Contracte, 

Agenti Economici, 
− Hotărârea Consiliului Local nr. 183/2014,  Hotărârea Consiliului Local nr.163/2017, 

Contractul de închiriere nr. 204924/2014; 
 -    Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 -  Potrivit Legii nr. 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 închiriere nr.204924/30.12.2014, încheiat între 

Municipiul Craiova şi CMI Dr. Balteş Liviu - Iulian reprezentat prin Dr. Balteş Liviu - 
Iulian, având ca obiect închirierea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, 
în suprafaţă de 17,19 mp, care se compune din 6,49 mp ce reprezintă cota de ½ mp din 
suprafaţa spaţiului de cabinet medical stomatologic în suprafaţă de 12,98 mp, folosit în 
sistem de tură/contratură, şi spaţii comune în suprafaţă de 10,70 mp, situat în cadrul 
Policlinicii Stomatologice nr.4 din Municipiul Craiova, cartier  Craioviţa Nouă, B-dul 
Oltenia, nr.41, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în vederea 
desfăşurării activităţii de medicale,  pentru o perioadă de 2 ani şi 6 luni, începând de la data 
05.01.2020  până la 05.07.2022. 

 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare 
a contractului de închiriere nr.204924 /30.12.2014, conform punctului mai sus menţionat. 

      - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.238/2004, nr.85/2006 şi nr. 183/2014. 

 
 
           Director Executiv,            Întocmit, 
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Se acord ă  calitatea de  

d-nei / d-lui medic dentist 	 ş 	j 	 ° 

CNP 	 ,posesor al diplomei de licent ă  nr. 

anul absolvIrli 	 Universilatea 

Facuitatea de Medicin ă  Dentară 	 ‘ 	 o 
gradul profesional 

titluri 

specialită ti 
" 

Atestate complementare 

Activitătile medico-dentare se pot desfăşura conform pregătirii profesionale obligatorii 

stabilite de Ministerul S ănă tătii Publice ş i Colegiul Medicilor Denti şti din România. 

Prezentul certificat de membru se reavizeaz ă  anual conform legii. 

Titularul a depus iurământul în fata Consiliului Colegiului Teritorial 

- Mr:41. w Lra 

Preşedinte General 
paok~a; 

  

Data emiterii 



Preşedinte clyţtwţ  
Dr. Adrian C 

•":6, 	 0 
De ţ ină torul preze-4tylui certificft răspunde disciplinar în caz de nerespectare a obliga ţ iilor ce decurg din calitatea de 
membru CMDR confbls'm 4r .e.̀ '. 508, 509, 530, 536 din legea privind reforma în domeniul sanitar nr. 95/2006 ş i are obliga ţ ia să  prezinte anual diplomele de Educa ţ ie Medical ă  Continuă  ş i asigurarea de răspundere civilă . 
Prezentul certificat se emite intr-un singur exemplar original. in caz de pierdere sau distrugere se emite un duplicat. 
Falsificarea acestui document constituie infrac ţ iune ş i se pedepseşte conform legilor in vigoare. 

SANCTIUNI 

Secretar CMDJ 
Dt.44gm'anache 

VIZE ANUALE CMDJ 
- total credite anuale EMC: 40 (conform art. 510/95/2006 ş i Regulamentului de Educa ţ ie Medicală  Continu ă ); 
"CkS ig u răfkde raspundere civil ă  pentru greşeli Tn activitatea profesionalâ' (art. 547/95/2006) 

o.R 

VIZE 
TRANSFER 
CMDJ 

, 

°,1 izAT 
] E YNC 144  



11111119J ENE 
Poliţa de Răspundere Civită  
Profesional ă  (Malpraxis) 
a Cadrelor Medicale ş i a 
Farmaciştilor 

(ociagen ţie  14 
Agen ţia  CRAIOVA 1 
Acirea LOC. CRAIOVA 31ID, DOU 
SFRADA CAITA BUCURESTI NUNIAR I4A 

1  elefon 0251 406105 

baza contractului de asigurare incheiat; Asigur ă torul se oblig ă  s ă  plătească  despăgubirea pan ă  la  niyelul sumelor  prevăzute  in  poliţă , cu condi ţia  plăţii de că tre  Asigurat/Contractant a  primei de asigurare, potrivit.prevederilor  Condi ţiilor  Generale  de  Asigurare  ş i a Actelor Declarative  anexate poli ţei,  toate făcănd parte  integrant ă  din contractul.de-asigurare. Prin  plata primei  de  asigurare si/sau semnarea poli ţei de asigurare,  Asiguratul confirm ă  că  a luat  cunoştin ţă  despre con ţ inutul documentului de  ''informare  privind prelucrarea  datelor  cu  caracter personal,  documentului cu  informa ţiile pe care Asiguratorul  le fu.rnizează  clien ţ ilor  conform ordinului  CSA  nr. 23/2009, modificat si completat  prin Ordinul CSA  nr. 1/2012 anexate  ofertei semnate nr. 3096894, despre cuprinsul contractului  de  asigurare,  este  de acord cu conţinutul  acestora ş i le-a primit. 

Poli ţa nr. 

Data emiterii 

Poli ţa anterioară  nr. 
Agentul 
Cod ASF 

Contractant/Asigurat 
Nume Denumire 
CNP / CUI 
Adresă  / sediu legal 

Tel. i Fax 

Specialitate medicală  

Numar ani de vechime in profesie 

Perioada de Asigurare 

Poli ţa«anterioară  nr: 

Perioadă  Retroactivă : 
Perioadă  Extins ă  de Notificare: 

Definitii: 

Ramura  416 

t 

Loc:,F. 

tViecic  specraiist/primar  -  Stomă ciogie gsieral ă , Dentist 
peste 22  ani (inclusiv) 

de la 17.01.2019  ora 0000  pănă  la 17.01.2020 ora 0000 

1000015195991 

de la 17.1.2016  orele 0000  pana  Ia  17.01.2019 orele 00uu 
60 de zile de la  expirarea poli ţei 

Perioadă  de  Asigurare: :eprezintă  perioada  in  care tertuI p ăgubit notifică  pentru  prIrna  dată  in  scris Asiguratului sau orică ror institu ţii Gompetente, un act  de malpraxis sau o cerere de desp ăgubire,  urrnare a unor erori profesionale acoperite conform condi ţiilor  de asigurare, eron s ăvarş ite de  Asigurat  in  Perioada  de Asigurare sau in  Perioada Retroactiv ă  specificată  pe 
Perioadă  Retroactivă :  Contractul de asigurare  iş i  extInde acoperirea  la  erorile profesionale s ăvă rş ite de către Asigurat  in  Perioada Retroactivă  specificată  in  prezenta poiiţă ,  cu  condi ţia  ca aceste erori, respectiv dauneIe, reclama ţille sau cererile de desp ăgubire  in leg ă tură  cu  aceste  erori, să  nu  fie  cunoscute ia data emiterii prezentei poli ţe. 
ln  cazul in care Asiguratul are cuno ştin ţa  de orice eroare  profesională  care a generat sau-ar putea genera o 

Asigură tor, 

Generali Romania Asigurare Reasigurare 
Companie membră  a  Grupului  Generali, listat  in Regist-ul  GrupuriIor de asigurare  gestIonat de  către  IV..SS  sub  nr. 26, Administrat ă  "in siStem dualiş t , cu Sediul SOcial 	Sycureş ti,  Sectorl, Piaa Charles do Caulle nr, 15, etai;&-- 6 di 7, c 	oş tal 011857; Telefon  +4021  312 36  35,  Fax +402i, 312  37 20,  CaU  Center: +40372 Ole 202.  "w.generaii.lo, 	Info.ro@generali.com  ;  Autotizata de  Comisia de Supraveghere  a  Asigurăfilor, Cod inic RA-002. E.NISO 9001: 2()08  - ;Sstern d Managa -nent. af  Calităţ ii, Certificat R.C.: J40/17484/2007, C.1.F.: RO 2886621,  Cod  LEI :  21 3800i98YTZ174YK783. Căpital  sobia+:176.999.22T..7 RCN, avizat la ANSPDCP cu nr. 15699. 

Contract- 1'  ^-'—^ 

Pagna  1 din_ 



DIRECŢIA DE Si-kNĂTATE PUBLICĂ  DOLJ 
REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE 

PARTEA I 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 

Cabinetul 	Dr.  BALTEŞ 	N. 	LIVIU 	IULIAN 	forma de organizare 

este inregistrat în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub num ărul de identificare 576725.. 
data 	05.10.1999 	. 

    

Adresa : Cod 	1.1.00 	 Localitatea Craiova Strada 	Polidinica  Sţomatologie Craioviţa Nonă  

 

Bl. - 	Sc. - 	Ap. - 

    

Medic titular 
(imputernicit) 
Activităti 
autorizate 

   

Dr. BALTEŞ  N. LIVIU IULIAN cod personal 	229215 

   

Stomatologie general ă  

   

, 

RR 	 Respons bil 
Prof d1\AnIdK ODARI 	 Registrul Unic al Cab" etelor Medicale, 

Dr. E!-- - Şele a 
!, 

O. G. 124 / 98 , Art. 12 - Cabinetele medicale sunt obligate s ă  intocmească  şi să  transmită  situaţiile stabilite prin nor 
privind starea de sănătate si demografică  a popula ţiei. 

'%kg. 	 5nnAW 	 ZWV- 

e al Ministerului Sănătăţii 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRImĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CONTRACT DE INCHIRIERE 
Nr. 204924 /30.12.2014 

in temeiul art. 36 alin. 1 şi alin.2 lit. c coroborat cu alin. 5 lit a şi b, şi a 
dispoziţiilor art. 61 alin.2, art. 62 alin.1 şi 1n conformitate cu art.123 din Legea nr. 
215/2001 privind administra ţia publică  locală, republicată, având in vedere Legea 
213/1998, privind proprietatea public ă  şi regimul juridic al acesteia cu modific ările 
şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile Noului Cod Civil. 

in conformitate cu prevederile Hotărkli Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 183 /2014 şi Raportul nr.174606 /27.11.2014 s-a incheiat prezentul 
contract de inchiriere. 

Cap. I - PĂRŢILE CONTRACTANTE 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul în Craiova,str. A.I. Cuza , nr.7, judeţul 
Dolj, cod fiscal 4417214 reprezentat ă  prin Primar, Dna Lia Olguţa Vasilescu , 
in calitate de locator pe de-o parte şi 

CM1 Dr.Balteş  Liviu-Iulian ,cu sediul social în Craiova, Policlinica 
Stomatologică  Craioviţa Nouă, Bdul Oltenia, nr. 41 , inregistrat în Registrul 
Unic al Cabinetelor Medicale, partea I sub nr. 576725 /05.10.1999; cod fiscal 
20102960, reprezentat prin Dr.Balte ş  Liviu-Iulian (CNP ), 
domiciliat in Craiova, Bdul. Nicolae Titulescu, b1.29, sc. 1, ap.10, in calitate de 
locatar pe de altă  parte. 

Art.l. Obiectul contractului 11 reprezintă  Inchirierea spaţiului cu destinaţia de 
cabinet medical stomatologic, 1n suprafa ţă  totara' de 21,21 mp care se compune din: 
6,5 lmp ce reprezintă  cota de '72 din suprafaţa spatiului" cu destina ţia de cabinet 
medical stomatologic şi spaţii comune 1n suprafaţa de 14,7 mp, situat 1n cadrul 

Stomatologice nr.4 din Municipiul Craiova, cartier Craiovi ţa Nou'a, Bdul 
Oltenia, nr. 41, ce apar ţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în vederea 
desfăşurării activit'ăţil medicale . 
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Cap.II - OBIECTIIL CONTRACTULUI

Ara.z. (1) Punerea la dispo zilia locatzrului a cabinetul medical ce constituie
obiecful prezentului contract de inchiriere se va face prin proces-verbal de predare-
primire intocmit de locator in
suprafafa efectiv ocupat6.

care se va consemna descrierea amplasamenfului gi

(2) Procesul-verbal de predare-primire al cabinetului medical gi schila
amplasamentului menfionat anterior constituie anexe la prezentul contract. irocesul
verbal se va incheia in ma:rim 7 zrle calendaristice de la datasemntrrii contractului de
citre ambele parfi.

Cap. III - DURATA CONTRACTULUI

Art 3. Prezentul contract de inchiriere se incheie pentru o perioad5 de 5 ani,
respectiv de la!50.1;Jp15 pdn6 LLW_QJA0Z\.

Art 4. La expirarea perioadei de 5 ani, contractul de inchiriere poate fi
prelungit prin act adilional cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

CAP.IV. CIIIRIA. TERMEIYE DE PLATA. GARANTIA.

Art.s Chiria se stabilegte in conformitate cu prevederile Procesului-Verbal
w.174587 /27.11.2014 9i a Raportului w.t74606 /27.11.2A14 incheiat ca unnaxe a
licitaliei publice aprobatii prin HCL 183 /2014 la valoarea de 65100 lei/mp/luni
fiiri TVA.. Chiria se va recalcula ori de cdte ori se vor constata erori de calcul sau
mlsurdtori gi se va indexa anual cu indicele de inflalie .

Art 6 Plata se face lunar, pend pe 2Lg-lglunii pentu-hrna in cu1s.-gi qhglp se
datoreazlincepdnd cu data prevdzutl tn contract.=---(1) - 

Pentru neaChitaiea la tennen a sumelor stabilite, locatanrl va pldti major6ri
de ?ntdrziere de I o/o dtn cuantumul chiriei neachitate la termen pentru-fiecare-zi de
intdrziere, calculate din ziua imediat urmdtoare zilei in .*" ,*ou era scadentl la
platii.

(2) in cazul in care actele normative referitoare la majordrile de intArziere se
vor modific4 acestea se vor aplica de drept prezentului contraJt de inchiriere. 'J

. (3) Neplata chiriei timp de dou6 luni consecutive, dd dreptul locatorului de a
reiilia prezentul contract, faraa fi notificat in prealabit, pt"".r* ri oUfiguiiu-di; 

-''

partea locatarului de a elibera spatiul imediat.
(4) In caz de neplatS, executarea silitii se face pe baza prezentului contract,

locatarul , fiind de acord cu transferul din contul sdu a sumelor datorate locatorului ,
prezentul con8act av6nd valoare de inscris autentic, constituind titlu executoriu.

Ara.7 Locatanrl rlspunde direct de respectarea legislatiei in vigoare privind
normelor P.SJ., protectia muncii , protectia mediului , aparare civila specifice
activitSlii desfbgurate, precum si obtinerea tuturor avizelor legate de functionare.
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Art.8 Plata chiriei se va face prin virament in contul Primdriei Municipiului
Craiova num6rul RO23TREZ29L2L300205X)OC(X, deschis la Trezoreria
Municipiului Craiova, sau prin casieria Primiriei Municipiului Craiova, cod unic de
inregistrare 4417214.

Art 9 Garanlia de buni execu{ie, reprezentati de contravaloarea chiriei pe doud
luni consecutive, se va constitui pfuid la data semnlrii contractului de inchiriere gi va
fi achitat6 cu chitanf a1v. lzh / al . o f .'z-o/{ r+

(1) Garanlia de bund execufie se va restitui in cel mult 14 zile de Ia data expirdrii
perioadei de valabilitate a contractului de inchiriere cu condilia indeplinirii de cdtre
locator a obligafiilor asumate prin contract.
(2) in canfl cdnd contractul de inchiriere a fost prelungit, garanfia se va restitui in
termen de 14 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a actului adilional cu
condilia indeplinirii de c5tre locatar a obliga,tiilor asumate prin contract.
(3) In caanl cdnd locatarul nu-gi indeplinegte obliga{iile de plati gi/sau detenorcazd
spa{iul transmis in folosinlE, locatorul va refine locatarului din garanlia de bun6
execufie, contravaloarea chiriei neachitate gi contravaloarea daunelor provocate.

cap.v - OBLIGATIILE PARTILOR

Art.l2 Obligafiile locatarului
(1) Sd foloseasci cabinetul medical inchiriat conform destinaliei gi clauzelor

stabilite prin prezentul contract de inchiriere, permilAnd schimbarea destinafiei doar
cu acordul locatorului.

(2) Contractul se reziliazd de drept in cazul in care exist6 un plan de
modernizare a zonei respective,fdrd punere in int6rziere,fdri notificare prealabili gi
fErE intervenlia instanfei de judecati (pact comisoriu), chiriagul avdnd obligalia de a
elibera spa{iul in termen de 15 zile de la notificare.

(3) Sd ia toate misurile ce se impun pentru exploatarea in condifii optime a
cabinetului medical .

(4) Se tncheie contracte cu furnizorii de utilitElii gi servicii (ap6,
salubritate,energie termic6" etc.).

(5) LoJatarul rispundi direct pe toat6 durata contractului de inchiriere de
respectarea gi aplicarea legislaliei in vigoare privind proteclia gi paza impotriva
incendiilor, proteclia muncii, proteclia mediului, apdrare civilS specifice activitE,tii
desfH.gurate, de oblinerea tuturor avizelor gi autorizaliilor legate de
funclionare,precum qi de respectarea oricdror alte obligalii legale ce rezulti din
activitatea pe caxe o desfI;oar6.

(6) SE suporte toate cheltuielile necesare refacerii cabinetului medical
deteriorat ca uflnare a exploatErii necorespunzdtoare sau distrugerii acestuia din culpa
sa.

(A SA rispundd de buna func{ionare a instala{iilor elechice gi de energie
termicd.

g



(8) SA phteascd chiria in condiliile gi la termenele stabilite prin prezentul
contract de inchiriere, iar in cqz de ir$drziere sd achite majoririle de int6rziere
conform legislaliei in vigoare la data efectuIrii pl51ii.

(9) La incetareq respectiv rezilierea contractului de inchiriereo locatarul sd
predea proprietarului spaliul liber de orice sarcin6, in termen de ma>rim 15 zile
lucrdtoare, in starea in care aceasta a fost inilial preluat, in caz contrar urmdnd sd
suporte contravaloarea daunelor produse.

(10) Se suporte, in afara chiriei gi a pldlilor prevS.zute la alin.(9), cheltuielile
privind consumul de energie electricd.

(11) Se interzice subinchirierea, cesiunea in tot sau in parte a cabinetului
medical,asocierea cu alte persoane ftnce sau juridice , incheierea unui inscris privind
transmiterea folosinlei spafiului , sub sanctiunea rezolvirii de drept a contractului,
frri somafie sau punere in ?ntilrnere gi f6rd intervenlia instanfei judecdtoreqti (pact
comisoriu). Primiria Municipiului Craiova are dreptul sd dezafecteze spafiul
inchiriat gi sd dispund aducerea acestuia in starea iniliald pe cheltuiala exclusivd a
locatarului.\' 

Q2) Locatarul rlmdne rispunzdtor de plata chiriei, chiar dacd abandoneazd
cabinetul medical fErS consimlnmdntul locatorului.

(13) Sd pdstreze qi sE asigure curdlenia in spafiul ce face obiectul contractului
de inchiriere,s6 ingrijeascI gi si conserve spaliul ca un bun proprietar.

(14) Sn execute la timp gi ?n bune condilii lucrdrile de intrelinere gi reparalii
curente, in vederea menfinerii cabinetul medical inchiriat in starea in care l-a primit
in momentul incheierii contractului.Lucrdrile de imbundtdfire gi de igienizare ale
spatiului sunt in sarcina chiriagului ftrd sI afecteze cuantumul chiriei.

(15) SA permitd locatorului sE controleze modul in care este utilizat bunul
imobil inchiriat gi starea acestuia, la termenul stabilit in conhact;

(16) Se nu aducd modificdri bunului imobil inchiriat, decat cu acordul prealabil
scris al locatorului si cu respectarea legislatiei in vigoare, respectiv obtinerea
autorizatiei de c onstructie ;

' (I7) SA raspundd integral pentru deteriordrile aduse spatiului de cdtre
r persoanele aduse de acesta in spafiu.

Art 13 Obligafiile locatorului

(1) SA predea cbtre locatar pe bazd de proces verbal de predare-primire a
cabinetului medical prevdzut la art.l din prezentul contract de inchiriere.

(2) SA asigure folosinfa nestingheriti a cabinetului medical pe toatd durata
contractului.

(3) Se ehbereze locatarului, in condifiile legii, acorduri gi avize in legdturd cu
obiectul de inchiriere.

(4) Locatorul are dreptul sd inspecteze spafiul ce face obiectul contractului de
inchiriere gi sd verifice respectarea obligafiilor asumate de locatar.
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(5) Locatorul are obligalia de a ingtiinp chiria.gul cu 15 zile inainte de o

eventuali schimbare a situaliei spaliului respectiv, sau atunci cdnd nu se cunoapte

schimbarea, in 15 zile de la producerea ei.
(6) Locatorul gannteazA contra tuturor viciilor bunului inchiriat, cate

impiedicd sau micgoreazf folosirea lui, chiar dac6 nu le-a cunoscut la incheierea
contractului gi fdri a fine seama dac[ ele existau dinainte ori au survenit pe parcursul

contractului.
(7) Locatorul nu r6spunde pentm viciile care erau aparente la data ?ncheierii

contractului gi pe care locatarul nu le-a reclamat la momentul preludrii bunului.

cap.vr - nAspurrroEREA CoNTRACTUALA

Art 14. Pentru executarea necorespunzdtoare a obligaliilor confiactuale,
parlile datoreazd despigubiri.

Art.15. Forta major4 legal notificata, exonereaza de raspundere partea care o

invoca in conditiile legii.
Art.16 (1) In cazulin care s-a depagit tennenul de plata a chiriei cu doua luni

sau in canil nerespectarii unei clavze asumate de locatar, prezentul contract se

considera desfiintat de drept, fara punere in intanierc, fara alte formalitati 9i fara

interventia vreunei instante de judecat4 conform prezentului pact comisoriu .

(2) Se interzice subinchirierea ,cesionarea sau asocierea cu alte persoane fizice
juridice,sub sancliunea rezolvirii de drept a contuactelor prevdzute de art.L, fa/3

somatie si punere in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti ,autontatea
locala avarrd dreptul sa dezafecteze spatiul inchiriat ocupat cu investitiile realizate si

sa dispuna aducerea acestuia in stare initiala pe cheltuiala exclusiva a
locatarului.Locatarul este obligat sa asigure paz.a bunului transmis in

folosinta"precum si a valorilor detinute sub orice titlu.

Cap.YII - MODIFICAREA CONTRACTIJLIII

Art.l1 Prezentul contract va putea fi amendat sau modificat numai prin act

adilional semnat de ambele p6rli contractante. Orice act adilional incheiat de pdrfi va

face parte integrcntii din prezentul contract de inchiriere.

cap.vlrl - ixcnrannA, REZTLTEREA CONTRACTULTI

Art.18 Prezentul contract de inchiriere poate inceta ?n urm6toarele situalii :
(1) La expirarea termenului de inchiriere pentru care afost incheiat confractul,

dac6 parfile nu au decis de comun acord prin act adilional prelungirea lui.

\t
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(2) inainte de termenul stabilit, prin acordul ambelor pfu$i, consemnat in scris
intr-un aet adilional sau prin voinla unilaterald a locatorului, ?n situalia unei
moderniziri sau reorganizhn a activitd{ii medicale.

(3) in cantl neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a clauzelor prezentului
contract de inchiriere.

(4) Contractul inceteafr in caztil nefolosirii o perioadS netntreruptE de cel
pulin 60 zile a cabinetului medical inchiriat.

(5) Dispari,tia construcfiei (cabinetului medical) ce aparfine locatorului ori
avarierea gravi a sa, astfel incit aceasta a devenit improprie folosinlei.

(6) La cererea locatarului consemnatd ?n scris cu obligafia degrevdrii de sarcini
a cabinetului medical gi cu condifia pl5lii chiriei pfue La data eliberirii acestuia 9i a
notifi cdrii locatorului.

Art.19 Rezilierea contractului intervine in urmitoarete situafii:
a. in situalia in care pentru nevoi de interes nalional sau local, terenul pe care se

afl6 cabinetul medical va fi destinat execut[rii unor construclii gi amenajdri edilitare
de interes public etc. , contractul de inchiriere se reziliazd in mod unilateral de citre
autoritatea localS" dupi notificarea locatarului, cu 30 zile inainte.

b. Contractul se reziliazd de drept gi in cazul in care locatarul este in lichidare
voluntari sau in faliment. I

c. Nerespectarea clauzei art.lz alin.(l2) din prezentul contract de inchiriere
duce la sancliunea rezolvirii de drept a contractului, fdre punere in intirziere, fbrl
alte formalitEli qi frrd intervenlia instanfei judecitoregti (pact comisoriu ), iar
spafiul ce face obiectul contractului poate fi scos la licitalie.

d. Constituie o cavz.d pentru rezilierea contractului din iniliativa locatorului
neplata de cdtre locatar a dou6 chirii lunare. Rezilierea va opera de plin drept, frra
somafie, indeplinirea altor formalitali judiciare sau extrajudiciare gi frra interventia
instan{elor judecdtoregti (pact comisoriu), iar cabinetul medical ce face obiectul
contactului poate fi scos la licitafie.

e. in situalia in care locatarul a pricinuit insemnate sfiiclciuni cabinetului
medical inchiriat, instala{iilor precum gi oriciror alte bunuri aferente lor sau daci
instr6ineazi fEr6 drept pdrfi ale acestuia.

f. in situalia in care spaliul inchiriat este necesar desfii.gurarii altor activit5li ,
contractul de inchiriere se rezilieazA in mod unilateral de cdtre autoritatea local6,
prin notificzrea locatarului, cu 30 zile inainte.

g. Rezilierea contractului se poate face la"cererea locatanrlui cu obligalia
degrevdrii spa{iului de orice sarcini.

h. Contractul se reziliazd de dt pt, iar spafiul ce face obiectul contractului va fi
scos la licita{ie ?n situaEia in care chiriagul inchiriazd sau subinchinazA, se asociazSo
doneazd,vinde sau cesioneazd dreptul de folosinlS asupra spafiului.

i. Contractul poate fi rcziliat de c6tre locator, dacd locatantl nu demarcazf
oblinerea tuturor avizelor necesare pentru funcfionare-

j. Neindeplinirea cu rea-credin!6 a unei/unor clauze considerate esenfiale'
rezultdnd din natura contractului, precum gi pentru buna desfhgurare a relaliilor
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contractuale, de dreptul pa4ii lezate de a rczilia unilateral contractul , fer[
indeplinirea nici unei formaliteli judiciare/extrajudiciare , dacl in urrna notificdrii
acestui fapt, partea in culpd nu remediaz[ acest lucru intr-un termen de maxim 15 zile
calendaristice de la data primirii notificdrii in acest sens.

Cap.IX - CORESPONDENTA $I NOTIFICAnTT,E

Art.20 (1) Orice notificare fbcutd de oricare dintre parfile contractante celeilalte p6r,ti
va fi considerati valabil indeplinit6 daci va fi transmisd prin scrisoare recomandatd
cu confirmare de primire la urmEtoarele adrese :

1. Locator - Consiliul Local al Municipiului Craiova, str.A.I.CuzL w.7,Craiov1
jud. Dolj

2. Loeatar - CMI Dr.Balteg Liviu-Iulian ,Policlinica Stomatologicd Craiovila
Nou5, Bdul Oltenia, nr.4l,Craiova, jud. Dolj.
(2) Notificarea se consideri efectivd de la data primirii confirmdrii de primire

de cdhe expeditor.
(3) Notificdrile verbale nu pot fi luate in considerare de nici una dintre pdr.ti

daci nu sunt confirmate in scris conform celor menlionate mai sus.
(4) Schimbarea adresei sau a sediului social nu este opozabild celeilalte pdr,ti

decdt dacd a fost notificatd cu cel putin 3 (trei) zile lucritoare inainte.

Cap.X - NULITATEA, PARTIALA

Art.21 (1) in cazvt in care o prevedere din prezentul contract este declarati
nul6, pdrfile o vor inlocui prin alta, care sd corespundS cdt mai fidel spiritului acestui
contract iar celelalte clauze iqi vor produce efectele in continuare, contractul
pdstrdndu-gi valabilitatea gi caracterul obligatoriu in misura maxim admis6 de lege.

(2) In misura in care o parte a unei clauze este declaratd nelegald, nulitatea
nu va afecta decdt acea parte a clauzei, restul dispoziliilor ei rimdndnd pe deplin
aplicabile.

Cap.)il - F'ORTA MAJORA

Art.22 (1) Fo4a majord este constatatlde o autoritate competentE.
(2) Prin fo{a majori se in{elege un eveniment independent de voinla plrfilor,

imprevizibil gi insurmontabil, ap[rut dupd incheierea conffactului, care impiedici
pe4ile sd-gi exercite obligaliile asumate.

(3) Parlile sunt exonerate de rdspundere in cazvl neexecutirii, executdrii
necorespunzdtoare sau cuinttrziere a obligafiilor contractuale in caz de forld major6,
pe toati durata existenlei acesteia. Forfa majord exonereazS de rdspundere partea
care o invoc6.

(4) Partea contractuald care invocd forfa majord are obligafia de a notifica
celeilalte pdr,ti,imediat gi in mod complet,producerea acesteia gi s5 ia orice misuri
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care ii stau la dispozigie in vederea limitfuii consecinfelor. Cazul de forfE majord se va

comunica ln scris in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la apatrlia s4 iar

nerespectarea obligaliei de notificare afrage sancfiunea decdderii din dreptul de a

invoca exonerarea p64ii.
(5.) DacI fo4a majori aclioneaz[ sau se estimeazL cd va actiona o perioad6 mai

mare'de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s6 notifice celeilalte parti incetarea de

plin drept a prezentului contract,fard ca weuna din parfi s5 poat6 pretinde celeilalte

daune-interese.
(6) indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a fo4ei

*ujor., dar fErI a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pirlilor pdni la aparilia

acestora.

Cap.XII - LEGEA APLICABILA

Art.23 Prezentul contract este guvemat de legea romfuii'

Art14litigiile, controversele gi pretenliile ce se vor nagte din prezentul

contract de inchiiiere sau in legihr[ cu el vor fi solufionate pe cale amiabild" iar in

caztil in care partile nu ajung ia utt acord in termen de 15 zile de la data inceperii

negocierilor, oricare dintre acestea se poate adresa Secliei de Contencios

AJministrativ gi Fiscal din cadrul Tribunalului Doljo conform prevederilor Legii

554/2004 a contenciosului administrativ cu modific5rile gi completirile ulterioare,

prezentul contract fiind asimilat actului administrativ.

Cap. XIII - SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Ltt25 (1) Litigiile, controversele gi pretenliile care se vor nagte din prezentul

contract sau in legdturI cu el vor fi solu{ionate pe cale amiabili-
(2) Dac6 p*gt. din prezentul contract nu vor ajunge la o inlelegere amiabild,

atunci litigiile vor fi inaintate spre solulionare instanlei competente.

Cap.XIV - CLAVT:E SPECIALE

Art26 (1) Chiria neachitati la termenul stabilit prin contract rcprezirfii creanli

bugetard certL ii.niaa gi exigibila provenit6 dint-un raport juridic contractual' care

se transform6 in venit ta Ougitut loial, iar prezentul contract administrativ constituie

titlu executoriu gi se transmite spre executare silitit cdtre Direcfia Impozite gi Taxe

din cadrul primariei Municipiului Craiova in termenul gi condiliile prevS.zute de O.G.
gZnAA3- privind codul de proceduri fiscalfi republicatd 9i modificatS prin O.U.G.

19DA08.
(2) prevederile prezentului contract se completeazd cu prevederile Codului

Civil, cu reglementdrile legale in vigoare referitoare la localiune gi cu reglementirile

fiscale in materie.

v



Art.27 Prezentul contract de inchiriere se incheie in 2 (dou ă) exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte contractual ă . 

LOCATOR, 
LOCATAR, 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

LIAYOLGU A VASILESCU 

Vizat, 
Control Financiar Preventiv 

Director Executiv 
Nicolae Pascu 

Direcţia Patr oniu, 
Directşfr EiXecţiltiV 

Innuf Gâlea  

CMI Dr.Balteş  Liviu-Iulian prin 
reprezentant Dr. Balte ş  Liviu-Iulian 

<Puici> 0 ry 
• 
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NILNICIPILL CRAIOV ,‘ 
CONS11.111, LOCAL A1 UsJP 	CRA 

HOTĂRÂREA NR, 183 
privind scoate ea la liciti ţie publicâ, în vederea închirierii. a cotei de V din 

spatiul cu destinatia de cabinet redical. situatin municipiul Craiova, 
cart.Craiovita Nou, b-dul Oltenkt, nr.41 (Policlinica Stomatologic ă , nr,4) 

Consillul Local al Municipiului Craiova, "intrunt in şedin ţa ordinară  din 
data de 24.04.2014; 

Având in vedere raportul nr.5817312014 intocmit de Directia Patrimoniu 
prin care se propune scoaterea la licitatie public ă. în vederea închiri,erii. a cotei de 

din spatiul cu destinatia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, 
cart.Craiovita Nouâ„ b-dul Oltenla, nr.41 	 Stornatologic ă, nr.4) si 
rapoartele comisillor de specialitate ale Consiliului Local al Mu.nicipiului Craiova 
nr,85, 86, 88, 89 ş i 9012014; 

În conformitate cu prevederile :Hot ărarli Guvernului ar.884/2004 privind 
coneesionarea unor spatii eu destinatia de eabinete medicale, ş i art.555-562 din 
Codul 

In temeiul art.36 a 1 in.2 1r c coroborat cu alrn 5 li b, art.123, art.45, 
art.61 alin.2 ş i art.:11.5, 	lit.b din Legea nr,215/2001, republicat ă. privind 
administratia public ă  local ă ; 

HOTARASTE: 

Se aprobă  scoaterea lâ licita ţie publică, in vederea închi .rierii , pe o perioadă  
de 5 ani., a cotei de i din spatiul cu destinatia de cabinet medical.. situat in 
municiplul Craiova, cart.Cralovita Nou ă . 'b-dul Oltenia, nr.41 
Stornatologica, nr.4), identificat în anexa nr.1 care 'face parte integrant ă  din 
prezenta hot ărâre, în vederea desf ăşurării activitătii medicale. 

Art.2. Se aprob ă  Caletul de sarcini. in Vederea închirierii spatiului identificat la 
art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrant ă  din prezenta h.otărâ.re . 

Art.3. Primarul Municipiului Cralova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administratie Publică  Local ă  ş i Directia Patrimoniu vor aduce la 
indeplinprdJe prezentel hot ărâri. 

PEŞE33I CO‘Ţ rrb ' 1NEAZĂ , 
AR, 
LESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direc ţia Patrimoniu 
Serviciul Urm ărire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr.   9,9570   19442 ,2017  

ACT ADIŢIONAL Nr.1/2017 
la contractul de inchiriere nr.204924/30.12.2014 

Iulian (domiciliat în 	 CNP 	 în calitate de locatar pe de alt ă  parte. 

ş i 	
in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.163/27.04.2017, coroborat cu Art.17 din contract, precum 

cu prevederile H.C.L.nr.183/2014, s-a incheiat prezentul act adi ţional la contractul de inchiriere nr.204924/30.12.2014. 
Art.I. Se modific ă  Art.1 .din contractul de inchiriere nr.204924/30.12.2014, incepând cu data de 01.05.2017, în sensul modificării suprafe ţei inchiriate de la 21,21 mp la 17,19 mp, şi va avea urm ătorul conţinut: 
„Obiectul contractului îl reprezint ă  inchirierea spa ţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, în suprafa ţa totală  de 17,19 mp care se compune din: 6,49 mp ce reprezint ă  cota de 1/2 din suprafaţa spaţiului cu destina ţia de cabinet medical stomatologic de 12,98 mp, folosit în sistem de tură/contratură , şi spaţii comune în suprafaţă  de 10,70 mp, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din Municipiul Craiova, cartier Craiovi ţa Nouă, B-dul Oltenia, nr.41, ce apar ţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în vederea desf ăşurării activităţ ii medicale." 
Art.H. Celelalte prevederi ale contractului de inchiriere nr.204924/30.12.2014 r ămân neschimbate. Art.III. Prezentul act adi ţional devine parte integrant ă  a contractului de inchiriere nr. 204924/30.12.2014, fiind intocmit in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractant ă . 

LOCATAR, 
CMI DR. BALTE$ LIVIU - IULIAN 

prin reprezentant 
Balte ş  Liviu - Iulian 

intre 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu 
sediul în Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentat prin Primarul Municipiului Craiova, 

calitate de locator şi 

CMI DR. BALTE$ LIVIU — IULIAN, cu sediul social în Craiova, Policlinica Stomatologic ă  Craiovi ţa Nouă, B-dul Oltenia, nr.41, inregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea I sub numărul 576725 din 05.10.1999, cod de inregistrare 	-)niry)on ,eprezeritnt 
Liviu — 

1 Direcţia Pat imoniu, 
Director E ecutiv, 

Cristial 	ĂLEA 
f 

Vizat, cwi 
Control Financiar - Preventiv, 

Direcţia Economico - 
Financiară  

Expert, 
Sabina SMARANDACHE 

Nr 	01 	
/ţ9' ■0" pMt. onţrol f nn eri a r prevenVtiv 



I MuNICnrr'l; '-l- cm-AHOV.A

I Fn*sxtr--;' 
' , x-oc,&{, AI- MUr{CIPTLUI cRAIovA

uorAnAREA NR. 163
privind mn*,ctlfiean"ea contractelor de concesiune gi inchiriere avAnd ca obiect spa{ii ctl

destinai:.:'. ':.'r.:'calbf,naete nnedicale stomatologice gi activitifi conexe actului medical,

sltuat,r,q,ri lnunlirdlLpnuH Craiova, Policlinica Stomatologici Craiovifa Noui, b-dul
Oltenia, nr.41

Co;isrirul Local ai Municipiului Craiova, intrunit in qedinla ordinara din data de

27.44.2i l .  '

Avit":::, ,:r nzedere raportul nr.5319812017 intocmit de Direclia Patrimoniu prin care se
propune .,r i\. .-i1ficarea contractelor de concesiune gi inchiriere av0nd ca obiect spafii cu

destinafiei,-,,.,. i:abinete medicale stomatologice gi activitSli conexe actului medical, situate in

nnnicipir:, ,. i aiorza, Foliclinica Stomatologicd Craiovila Noud, b-dul Oltenia, nr.41 ;
Tn j,...rrforinitate cu prevederile Hotirdrii Guvernului nr.88412004 privrnd

conceslor.i|,,i: i.]{lor spalii cu destinalia de cabinete medicale;
in ,.,',,r,:6rtr art.36, altn.2, iit. c, coroborat cu a1in.5, lit. b, art.45, alin.3, aft.123.

aiin.l, arr./.i,. alin.2 gi art.l15, alin.1, lit.b din Legea nr.2l512001, republicatS, privind

administralia oubiica locald;

HOTARA$TE:

Art.l. Se r,probd modificarea contractelor de concesiune gi inchiriere avAnd ca obiect
'spatirie cu destinalia cabinete medicale stomatologice gi activitSli conexe actului

medicai, respectiv tehnicd dentard gi activitdli de radiologie, situate in municipiul
[111q.,v&, Policlinica Stclmatologica Craiovila Nou6, b-dul Oltenia, nr.41. in sensul
mc;cillcdrii suprafelelor concesionate/inchiriate, conform anexei care face patle

ini r:a; ailtd din prezenta hotdrdre.
Art.Z. 5e .iiri;;utemiceEte Primarul Municipiului Craiova sb sefitneze actele adilionale la

conlra-i:tele de concesiune gi inchirirere prevdzutela art.l din prezenta hot[r6re.
Art.3. Lr:, irto;a lirtrarii in vigoare a prezentei hotdrdri, se modificd in mod corespunzdtor

Fict:r;:d-riie Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 23812004, 8512006,
331,?.11 3, 69 112013 9i nr.  18312014.

Ant.rtr," Pri,ri-iz-;',ri Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Adrunistlalie
,Fu,-,i,,;i Locald gi Direclia Patrimoniu vor aduce la indeplinire prevederile prezentet
g{}i..a:.i:.,.:i "

PX{E $E,ftilti\lTE DE $EDn{TA,

Rac.Li TWAR${ESCU

COI\TRASEMNEAZA,
PT. SECRETAR,

Ovidiu MISCHIANU



ANExA LA HorAnAnna NR.t63/2017

Sit*alla cora'uracteior de concesiune/inchiriere pentru spafiile situate in Policlinica
Stoneaa.*d* gi c d Craioviga Noui, B ulevardul Oltenia, nr.4 I

I

, T'itularul
Nr. contractului de
arf. i {:,oExcesiune/inchirier

e

Nr.contractlData
Suprafafa

actuald
- m p -

Spa{iul folosit
in

exclusivitate
- m p -

Spafii
comune
- m p -

Suprafafa
finali
- m p -

lbu Maliiena 37 423tr7 .05 .2006 11,74 6,84 l 0  5 3 1' ,7 .31

244924t30.r2.20r421,21 6,49 10,70 1 7  , 1 9

Earbirasi Marcela
C;iistina

)7 418/t7 .0s .2006 27,19 6,50 10,70 17,20

lBlenciu Catdlin 37433n7.0s.2006 21,21 . 6 ,49 1 0 , 7 0 l l , I 9

5
Cirstea Magda
i/iorica

374251t7 .05.2006 20,95 6 , 1  8 10,70 1 6 , 8 8
j

if.irstocea Aneta
I

37 437 lt l .05.2006 21,26 6,44 10,70 1 7 , t 4

7
Copdcescu Simona
Cameiia

\7 428117 .05.2006 11,67 6,34 1 0 . 5 3 1 6 . 8 7

Ijarie Tr4aria Luiza 37 426t17 .05,2006 1 1 , 9 9 r l  1 1 r 0  5 1 1 6 . 8 6

ll.rragomir Luc
It'auil

J7 416117 .05 .2006 ' . .27,90 t ) ' 7 5 10,70 . /  \  /L\

1 0 iriori Crina 37 422/17 .05.2006 21,26 ,6 ,44 10,70 1 7  . t 4

1 1
j i , iorincescu
lGireorghe-Ion

37 420tr7 .0s.2006 tt,7 4 6,84 10 ,s3 1 -  1 -

tz
(-.,rabroveanu Cecilia
i''6ihaela

31417 t I l  .05.2006 22 ,17 -7 ?6'  t "  " 10,70 i  8 ,06

1 1 ,;ioza R-adu 374t9tr7 .05.2006 21,19 6,50 10,70 11,20

14 Liipu Virginia 37 434tr7 .05.2006 1 1  a . l
L  | , L L 10,70 t ' 7  ) 5

t 5 t - .
l .J0r lS l  5 lmona- . t l lena 37436/t1.05.200611  1 ' . )

- t r - L 6,ss i  0,70 1 1  ) 5

t 6 lP5-sarin A 37 4241t7 .05.2006 11,99 6  ? 1 I 0  5 l 1 6 , 8 6



PRE$EDNTE DE $EDINTA,

Radu MARINESCU

eoleta

tcu Cristian l 15901/15 .10 .200;16,96 7,36 10,70 1 8 . 0 6

'und i\4ariana 37 430t1,7 .0s .2006 ?0,95-. 6 , 1 8 10,70 15"88
rnea Lidra 33848i03,06.2013??  s? z t r L J 6,00

iniosu Octavian 83855/03.06.201318,55 13,14 6,00 19,r4
ciiologie 17920t/08.t2.20r425,09 19,70 7 ,21 26 ,91

\r/
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