
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                       

                  PROIECT 
        
             HOTĂRÂREA  NR. ______ 

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014, încheiat 
între municipiul Craiova şi S.C. Platonida S.R.L. 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2019; 
         Având în vedere referatul de aprobare nr.192365/2019, raportul nr.196947/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.197252/2019 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei 
contractului de închiriere nr. 179201/08.12.2014, încheiat între municipiul Craiova şi S.C. 
Platonida S.R.L.;      
          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.179201/08.12.2014, 

încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Platonida S.R.L., prin reprezentant legal 
Marinescu Verginel, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de radiologie, 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 
11.12.2019,  până la 11.06.2022. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014. 

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.691/2013. 

 Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Marinescu Verginel 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.192365/05.11.2019                                                                                             PRIMAR,                                   
                                                                                                                            Mihail GENOIU                                                                                                             
                                                
                                                                     
                                        Referat de aprobare 

la Proiectul de Hotărâre privind privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.179201/08.12.2014 încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova şi S.C. Platonida S.R.L. 
 

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.691/2013 şi 
Raportul nr.166164/2014, a fost încheiat contractul de închiriere nr.179201/08.12.2014 între 
Municipiul Craiova şi S.C. Platonida S.R.L., reprezentată de Marinescu Verginel, având ca obiect 
închirierea spaţiului cu destinaţia de radiologie, în suprafaţă de 19,82 mp şi spaţii comune în suprafaţă 
de 5,27 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 radiologie. 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.163/27.04.2017, s-a încheiat Actul Adiţional nr.2/2017 la contractul de închiriere  
nr.179201/08.12.2014, prin care s-a modificat suprafaţa închiriată, de la 25,09  mp la 26,91 mp. 
 Durata acestui contract este de 5 ani începând de la data 10.12.2014 până la 10.12.2019, cu 
posibilitatea de prelungire conform art.4 din contractul de închiriere mai sus menţionat: "contractul 
de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin 
act adiţional cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.” 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea domnului Marinescu Verginel, în calitate 
de reprezentant legal al S.C. Platonida S.R.L., de prelungire a contractului de închiriere 
nr.179201/08.12.2014, 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 S.C. 
Platonida S.R.L. prin reprezentant legal Marinescu Verginel, ce are ca obiect închirierea spaţiului cu 
destinaţia de radiologie, în suprafaţă de 19,70 mp şi spaţii comune în suprafaţă de 7,21 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 
radiologie, pentru o perioadă egală cu jumătate din durata sa iniţială, respectiv 2 ani şi 6 luni, începând 
de la data 11.12.2019  până la 11.06.2022 
 
 
                                                             Director Executiv,                                                                               
                                                         Cristian  Ionuţ GÂLEA 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA   PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.196947/12.11.2019                      
                                                                                                                          SE APROBĂ,  
                                                                                                                              PRIMAR, 
                                                                                                               Mihail GENOIU 

                                             
   

 
  RAPORT 

privind prelungirea contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014 încheiat între Municipiul 
Craiova şi S.C. Platonida S.R.L. 

 
 

  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.691/28.11.2013 şi Raportul nr.166164/13.11.2014, a fost încheiat contractul de 
închiriere nr.179201/08.12.2014 între Municipiul Craiova şi S.C. Platonida S.R.L., reprezentată 
legal de domnul Marinescu Verginel, în calitate de administrator, având ca obiect închirierea 
spaţiului cu destinaţia de radiologie, în suprafaţă de 19,82 mp şi spaţii comune, în suprafaţă de 5,27 
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 radiologie. 
 Ulterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.163/27.04.2017, s-a încheiat Actul Adiţional nr.2/2017 la contractul de închiriere 
nr.179201/08.12.2014, prin care s-a modificat suprafaţa închiriată, de la 25,09 mp la 26,91 mp, 
compuşi din: 19,70 mp spaţiul cu destinaţia de radiologie şi spaţii comune în suprafaţă de 7,21 mp.   
 Durata acestui contract este de 5 ani începând de la data 10.12.2014  până la 10.12.2019.  
 Conform art.4 din contractul de închiriere mai sus menţionat: „ La expirarea perioadei de 5 
ani, contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din 
durata sa iniţială, prin act adiţional cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova”, S.C. 
Platonida S.R.L. poate beneficia de prelungirea contractului de închiriere cu 2 ani şi 6 luni.  
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.181389/18.10.2019, 
domnul Marinescu Verginel,  în calitate de reprezentant legal al S.C. Platonida S.R.L., solicită 
prelungirea contractului de închiriere, depunând în acest sens următoarele documente: C.I. asociaţi 
şi administrator,  CUI, Act constitutiv, Certificat de înregistrare pentru autorizarea desfăşurării de 
activităţi în domeniul nuclear,  Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România 
nr.DJ003873, Aviz Anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical de radiologie – 
grad principal, Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis) a personalului medical, Certificat de 
Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a II a sub numărul 365157 din data 
21.03.2003, Certificat de avizare a cabinetului medical nr.1084/21.03.2003, Certificat Constatator 
de la Registrul Comerţului Dolj, contractul de închiriere nr.179201/08.12.2014 . 
 Menţionăm că suma de plată,  respectiv chiria datorată în baza contractului de închiriere nr. 
nr.179201/08.12.2014 a fost achitată în termen. 



 Faţă de cele prezentate, având în vedere art.4. şi art.17 din contractul de închiriere 
nr.179201/08.12.2014, 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.179201/08.12.2014, încheiat între 
Municipiul Craiova şi S.C. Platonida S.R.L. prin reprezentant legal Marinescu Verginel, 
având ca obiect închirierea spaţiului cu destinaţia de radiologie, în suprafaţă de 19,70 
mp şi spaţii comune în suprafaţă de 7,21 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 
radiologie, pentru o perioadă de 2 ani şi 6 luni, începând de la data 11.12.2019  până la 
data 11.06.2022 . 

− Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014, conform punctului mai sus 
menţionat. 

− Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 şi nr.691/2013. 

 
 

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

                                                                                                                                                    
 

                                                                                          

 

   
               

                        Întocmit, 
           insp.Petrovici Corina 

  
 

                                                                                                       

               

                   



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.197252/12.11.2019 
 
 
 

RAPORT  
 

 Având in vedere: 
− Referatul de aprobare nr. 192365/05.11.2019; 
− Raportul nr.196947/12.11.2019 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire Contracte, 

Agenti Economici, 
− Hotărârea Consiliului Local nr.691/2013,  Hotărârea Consiliului Local nr.163/2017, 

Contractul de închiriere nr. 179201/08.12.2014 
 -    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.179201/08.12.2014, încheiat între 

Municipiul Craiova şi S.C. Platonida S.R.L. prin reprezentant legal Marinescu Verginel, 
având ca obiect închirierea spaţiului cu destinaţia de radiologie, în suprafaţă de 19,70 mp 
şi spaţii comune în suprafaţă de 7,21 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 
radiologie, pentru o perioadă de 2 ani şi 6 luni, începând de la data 11.12.2019  până la 
data 11.06.2022 . 

       - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare 
a contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014, conform punctului mai sus menţionat. 

    - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.238/2004, nr.85/2006 şi nr.691/2013. 

 
 
           Director Executiv,            Întocmit, 



•■• 
IVIUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂR1A MUNICIPIULUI .CRAJOVA 

CONTRACT DE iNCHIRIERE 
Nr. 179201 /08.12.2014 

În temeiul art. 36 alin. 1 şi alin.2 lit, c coroborat cu alin. 5 lit a ş i b, ş i a 
dispozi ţiHor art. 61 alin.2, art. 62 alin.1. ş i in conformitate cu art.123 din Legea nr. 
25./2001 privind a.dministra ţia publică  locală , republicată, avârd îri vedere Legea 
21371998, privind prol3rietatea public ă  ş i regimul juridic al acesteia cu modific ările 
ş icompletările ulterioarc, precum ş i dispoziţiile Noului Cod Civil, 

in conformitate cu p:evederile Hot ărârii Consiliului Local a] 
Craîova nr. 691 /2013 ş i Rporv..11 nr.166164 /13.11.02014 s-Ji înebeiat prezentul 
contract de Inchiriere. 

Cap. 1 PĂRT1LE CONTRACTANTE 

IUCIPUL C1A1OVA prin CONS1L1UL LOCAL AL 
.NILUNICIPIULUI CRAIOV4, cu sediul in Craiova,str. AJ, Cuza ,nr,jude ţul 
D&1: cod fiscal 441724 reprezat ă  prin Prin-spr, Dna Lia VaSHESC,J , 

cahture 	 de-o par2 ş i 
S.C. PLATONIDA 	sediul social îr Crallova, B-dul Dacia, nr.18.3, 

b1.74, sc. 	ap.13, inntairculat.ia Oficlui RegilstrullW Corner ţului sub nr. 
.116/163/2003, ec, r.1 fiscal 13196232, înregistrat ă  b,1 Registrul Unic al Cabinetelor 
Medicale, partea a 2-a sub nr. 365157/21.U.2003, repnezentati'4 Ue Dnal 
Ma.rinescu 1Verf2,ine4, oraleiliat în 

`ti calirate de locazar pe de altă  parte. 

Art.11. Obiectul cpntra.-.1ului îI reprezintă  închirierea spaţiului cu destinaţia de 
radiologie,ii.suprafat ă  spaţii comune, în uprafaţa de 5,27 mp, 
siwat în cadrui Polichnici ă  Stanatoogice, nr.4 (:121 

Glien;a, 	4 1, e Rparţine domeniu11;:i priva ţ 	unicipiuIu 
Cra:ova, îri vederea desfăşurr, a2th'it ăţ ii de 



r'-l

C*p. lI - OBIECTTUL COI,ITRACTULUX

Art-:. i I Puner:a la riisitozilia iocataruiui a cabinetul medical ce constituie
I --;';ll*- :':c;e:i'ti-llui contract de ?nchiriere se va face prin proces-verbal de predare-
:::::-:: -::cc:iit de lor:ator in celre se va cons€filna descrierea amplasam..tt,rl.ri gi
-< - ::.:::: : e:3c tiv OCUpai.d.

tl ' Procesui-vertral de predare-prirnire al cabinetului medical qi schila
::::":-t:e:i:uiui menJionat antericr constituie anexe la prezentul contract. Frocesul-' ':::- S-o n'-l -ncheia in maxinL 7 zile calenclaristice de la data semrrarii corrtractului de
;,.:; ;:tb'ele pa4i.

C"p. III - DURI,TA {ION'fRACTULITI

-\rt.3. Prezentul ccntract de ?nchiriere se ?ncheie pentru c perioacid de 5 ani,
: . i :ccr i \-se le I0.12.2An 4 pi in* la 10.12.2019,

-{rt.-{. La expirrtree Srsli{ladei de 5 ani, contractril de inchiriere poate li
:-ei.ngit p€:filru o perioadd egal5 cri cel mult jurndtate clin durata "qa ini.ii3l6, prin act
=:-: -.nal cu aprobarea consiiiu.lui Local al h4,.rnicip:ului craiova.

CAP.JI'V - CHIT{J.{" TH,fi*'{ENfl F}H PI,ATA, CANANTT,{'-.

Art.S Chiria se stabitregter ?n confc-''rmitate cr-l prerrederile, pr.occsuiui-Verbal
'":.i51596 ll l "l i.2A14 pi a -Raportului nr.156!64 ,i13.11.?014 inciieiar. oa urmare a
--;-iaiiei puriice aprobirtd plin F{CL 69i 12013 la,raloarea de l?S,gg iieiirnp/luni
fErn TVA. Chiria se va. recalcula. ori de cAte ori se vor c;cnstata er.cri ,,j,: aalcui sa*
:-asrrritoii g1-sq1'a inde>la anuatr cu indicele de intlatre .

:i'rt.6 F.lata ie fll*e xrrr, pdnd pe 25 ale lunii pentrri luna ?n cr-irs gl chiria se
i-i;i':'eazb lri:epArtrJ cu riata pr.ev*z;utii in c,ontract.

{.i) Fenti:'": n':ac}ritarea ia tennen a surnelor stabilit€, tcca':anrl va 1ri[tr rnajor6ri
:;: ;: tirzier€ ie i ?o dili c{;antltlnu,l chiriei neachitats la lern-cn i}eiltru fiecare zi de
-nla:ziere, ci:}i:ulate *iin zilra irnectriat urmatcare zilei in *ur* *r** r.,-ra scadentd la
: . a t i .

(2) in ca;:i'ii in care acteie notmaiive referit,;are la me,jordrile dr inriirziere se
" 
rrr nodifica' aces:ea ljo vor eplica de Crept prezenti-uui contract der inchiriere.

iji Nerpiata chiris,i timp de cloub lr:ni consecurive, db i1-epnl lc,catorului cie a
:ezil-a ilre:z'?ritui ccnlt'uct, f ue. a. f;. notirlc.at in prealabil , precunl si r:bligatia cjin
_:,ri 'tca loc;,tarulirL de a :iiber,r spatiui imediat.

(a) in <)riz d-e neplatd:, ;xec*tarea silita se fuce pe bazapr:ezentului ccntraci,
':c:iai'ui , flin,l cje acori cu t::ansfbr:iti din cantui s5u a srri:elor datorate l,rcatorului ,

ill'--?iililil-r-l cc,lltiact avdni v;llcare cit: inscris auterrt!c, constiiuind iitiri exec*toriu.
Art.7 .Locatarul l'S.spurrde cirec'i cle respemarea legislatiei in rrigoare orivinci

noniielor P.il"I." Pi'-;teclia niuncii , protectia rnediului , aparare ci-r,ila sier:if,rce
3cti.''iiltii dcsf,i.gurato, p1"$s;1s11 sr cbtinerea futu:ror avr:reic,r le,[ate cle fu;xt:onirrrr_



"-D
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Art.8 Plata chiriei se va face prin virament in contul Primiriei Municipiului

Craiova num[rul RO23TREZ29L2IA300530XXXX, deschis la Trezoreria

Municipiului Craiova, sau prin casieria Primiriei Municipiului Craiova, cod unic de

inregistrare 4417214.
Art.9 Chiriagul are obligalia ca in termen de cel mult 90 de zile calendaristice

de la data semndrii contractului de inchiriere si depund , cu titlu de garanfie, o suml
fixd reprezentdnd o cotd-parte din suma obligaliei de platd cdtre autoritatea publicd,
respectiv contravaloarea chiriei negociate pe doui luni - in valoare de 607I RON.
(1) Chiriagul poate constitui drept garanfie gi titluri de credit, asupra cdrora se va
institui garan(ie real6 mobiliard, cu acordul autoritdlii publice locale municipale.
(2) Garanfia de bund execulie se va restitui in cel mult 14 zile de la data expirdrii
perioadei de valabilitate a contractului de inchiriere cu condifia indeplinirii de citre
locator a obligaliilor asumate prin contract.
(3) in cazul cdnd contractul de inchiriere a fost prelungit, garanlia se va restitui in
termen de 14 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a actului adifonal cu
condilia indeplinirii de cdtre locatar a obligaliilor asumate prin contract.
(4) io cantl.atta locatarul nu-gi indeplineqte obligaliile de platd gi/sau deterioreazd
spaliul transmis in folosin!5, locatorul va reline locatarului din garunlia de bund
orecufie, contravaloarea chiriei neachitate qi contrav aloar ea daunelor provocate.

cap.v - OBLTGATIILE PARTTLOR

Art.12 Obliga{iile locatarului
(1) S[ foloseascl cabinetul medical inchiriat conform destinaliei gi clauzelor

stabilite prin prezentul contract de inchiriere, permifAnd schimbarea destinaliei doar
cu acordul locatorului.

(2) Contractul se reziliazd de drept in canil in care existd un plan de
modemizare a zonei respective,fbrd punere in intdrzierc,ftrd notificare prealabild 9i
frri intervenlia instanlei de judecatd (pact comisoriu), chiriagul av6nd obligalia de a
elibera spafiul in termen de 15 zile de la notificare.

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

(4) SA incheie contracte cu furnizorii de utiHtAlii qi servicii (apd,
salubritate,energie termicd, etc.).

(5) Locatarul rispunde direct pe toatd durata contractului de inchiriere de
respectarea gi aplicarea legislaliei in vigoare privind proteclia qi paza impotriva
incendiilor, proteclia muncii, proteclia mediului, aphrare civild specifice activitAtii
desfd;urate, de oblinerea tuturor avizelor gi autorizaliilor legate de
funcfionare,precum gi de respectarea oricdror alte obligalii legale ce rezulti din
activitatea pe care o desftgoar6.

(6) Se suporte toate cheltuielile necesare refacerii cabinetului medical
deteriorat ca urrnare a exploatirii necorespurudtoare sau distrugerii acestuia din culpa
sa

,l
, :  I
: \

/ t , l
a " : ' I

/ /



*

(D SA rdspundS de buna funclionare a instalaliilor elec'trice gi de energie
termici.

t(_8)'Sii pl5teascd chiria. in condiliile qi la termenele stabitite prin prezentul
ccrntr:act de inchiriere, iar in caz de intdrziere sd achite majo;rdrile de int6rziere
confilrm legislaliei in v:,goare la'data efectuirii p16!ii.

(9) l,a incetarea, respectiv rezilierea contrac,tului de inctririere, locatarul sd
predea proprietarului spaliul liber de orice sarcin6, in termen de maxim 15 zile
lucrdtoare, in starea in care aceasta a fost inilial preluat, in caz contrar urmdnd sd
suporte conlravaloarea,iaunelor produse.

(10) fid suporte, in afara chiriei gi a pldlilor prevdzute la alin.(9), cheltuielile
plivind consurnui de energie llectricd.

(11) S;e interzice subinchirierea, cesiunea in tot sau in ltarte a cabinetului
rneciical,asocierea cu ahe persoane ftzice sau juridice , incheierea ,*nui inscris privind
tr;tnsmitereer folosinfei spalirilui , sub sancliunea rezolvirii de d,iept a contractului,
fbrd somalie sau puners in i.rtdrziere qi fbri intervenlia instanlei judecdtoreqti (pact
comisoriu). Primdria Municipiului Craiova are dreptul si dezafecteze spaliul
inchiriat gi sd dispund aduce,rea acestuia in starea ini1ial6 pe cheltuiala exclusivd a
locatarului.

(12) L,ocatarul nirndne rlspunzitor de plata chiriei, chiar daci abandaneazd
r:z;binetul medical ftr6 lonsilnldLndntul locatoruh.li. &

(13) fii pdstreze gi sd. inigure cur5lenia in spaliul ce face obiectul contractului
de inchiriere,sd ingrijeascd gi sd conserve spaliul ca un bun proprietar.

(14) SA erecute ia timp qi in bune condilii lucrdrile de intrelinere qi reparalii
curenie, in',rederea menlinerii cabinetul medical inchiriat tn starea in care l-a primit
in r.omentui incheieri. contractului.Lucririle de imbundtSlire qi de igienizare ale
spaliuiui su:rt ?n sarcina chiriaguiui feri si afecteze cuantumul chiriei.

(15) SA permitd iocatoruLui sd controleze modul in care este utilizat bunul
:nroLiil inchiriat gi starea ac€sfiia, la termenul stabilit in coa'rtract;

(15) Sa nu aducd mo<iificdr:i bunului imobil inchiriat, clecat c;u acoriiul prealabil
scris al ior;rltorului si cu respectarea legislatiei in vigoare, r'espectiv obtinerea
autcli'izatiei de constmc rie;

(i7) SA raspuncid integral pentru deteriorhrile aduse spatiul.ui der cdtre
persoanele aduse Ce acr:sta irr spalir.r.

Art. 13 Obligafii,le lccatorului

(1) Sat predea cdtre lccatar pe bazd de proces verbal de predare-primire a
czrbirretu1uimedicalpt<lvdzlrt1aart.1dinprezentulcontractdeinchiriere,

t2) Sh asigure ,f,crlosinla nestingherit[ a cabinetulul rnedical pe toatd durata
contractuiui. i

(3) SA elibereze lircatarului, in condiliile legii, acorduri gi avize in legiturd cu
obiectul de inchiriere.



o

(4) Locatorul are dreptul sd inspecteze spaliul ce face obiectul contractului de
inchiriere gi sd verifice respectarea obligaliilor asumate de locatar i ,

(5) tr-,ocatorul are obligalia de a ingtiinfa chiriaqul cu 15 zile inainte de o
eventuald sr:himbare a situaliei spaliului respectiv, sau atunci ciind nu se cunoaqte
schirnbarea, in 1 5 zile de la producerea ei.

(6) Locatorul garar*:eazd contra tuturor viciilor bunului inchiriat, care
inrpiedicd sau micgoreazd folosirea lui, chiar dacd nu le-a cun,rscut la incheierea
contractului gi frr6, aline sea.ma dacd, ele existau dinainte ori au survenit pe parcursul
contractului.

(7) Locatorul nu r[spunde pentru viciile care erau aparente la data incheierii
contracftrlui qi pe care l,ccatarul nu le-a reclamat la momentul preludrii bunului.

cap.\[ - ni,spuNDEREA CONTRACTUALA

Art.tr4. Pentru executarea necorespunzdtoare a obligaliilor contractuale,
parlile datoreazddespdgubiri. I

invoca 14.cc'nditiile legii. :
, 6r,.ifO'-tf l Iniazul in care s-a depagit termenul de plata a chiriei cu doria luni
sau in laztrl nerespectarii unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se
considera desfiintat de drept, fara punere in intarziere, fara alts formalitati qi fara
interventia vr€unei insthnte de judecata, conform prezentului pact comisoriu .l

(2) S€ interzice subinchirierea ,cesionarea sau asocierea cu alte persoane'fizice
juridice,sub sancliunea rezolvirii de drept a contractelor prevdzute de art.l, farc
somatie si punere in ir$drziere si fara interventia instantei judecatoresti ;autotritatea
locala avanrl dreptul sa dezalbcteze spatiul inchiriat ocupat cu investitiile realizate si
sa dispuna aducerea acestuia in stare initiala pe cheltuiala exclusiva a
locatarului.l-ocatarul este obligat sa asigure paza bunului transmis in
fo1osinta,precumsiava1ori1or,detinutesuboricetitlu.

Cap.WI - MODIFICAREA CONTRACTULUI

, Art,l7 Prezentul contract va putea fi amendat sau modificat nurnai piin act
aclilional:semnat de ambele pdrli contractante. Orice act adilional incheiatide p[rfi va
face parte integranti din prezentul contract de inchiriere. :

. i ;

. l
A

I Cap.;VIII'j'INICETAREA, REZILIEREA CONTRACTULUI '

' :

Art.l8 Prezentul contract de inchiriere poate inceta ?n urmdtoarele situalii :
' (1) La expirarea termenului de inchiriere pentru care a fost incheiat contractul,
dacd pdrlile nu au decis de comun acord prin'dct adifional prelungirea lui. . i

l' i
L

I
:
ll



t2) i.nainte de terrnentil stabilit, prin acordul anabelor pa4i, consemnat in scris

jntr+rn act adilional sau prin voirr-1a unilaterald a locatorului, in situalia unei

moclernizari sau reorganizari a activitdlii medicale"- --- 
(tj-1., ,urrrt nJinclepiirririi sau inclepiinirii defectuoase a clauzelor prezentului

conffact de inchiriere.
(4)Cclntractul inceteazdincazulnefolosir i ioperioadSrreintreruptidecei

pulin 60 zile a cabinetuLr-ri rnedical inchiriat'

(5) trisparilia constru;liei (cabinetului medical) ce apafline locatorului ori

in,arierea g;rav[ a sa, astfel ?n,:flt aceasta a devenlt improprie folosi' !ei"

(6) La cererea locatarului consemnata in scris cu obligalia degrevSrii de sarcini

ir catrinetului medical qi cu con,1ilia p16!ii chiriei pfin'la data eli:erlrii acestuia qi a

notificdrii locatorului.
Art. 19 R ezllierea contl'acttnlui intervine in urmfltoarele sifua{ii:

u. 
^ 
in uitua{ia in cale penlru nevoi de interes nalional sau local, terentrl pe care se

afld cabinetul rnedical va fi riestinat execut[rii unor construclii 9i amenajdri edilitare

de interes pubric etc. , contra.ctur de inchiriere se reziriaz&in mocl unilate;ral de c[tre

autor-itatea localS, dupi notificarea locatalului, cu 30 zile inainte'

b. cont.ractul se rt,zuliaz&de drept 9i in cazul in care locatarul este ?n lichidare

'rolu:ttard sau ?n faliment'
c. Nerespeclarca clauzet 3"rL"I2 alin.(l2) din prezentul' corrtract de inchiriere

,Juce ia sanr:fiunea rezolvirir. de drept a coniractului, lbrd punero in irLtdrziere' fbrd

alte forrnaxitali gi fbr6 irrtervenlia instanlei judecitoreqti (pact comisoriu )' iar

s;raliul ce tace obiectul contr4ctuigi poate fi scos }a iicitalie" ' i

d. corLstituie o ,cauz6 pentru rezilierea contractulur din ir:ifiativa locatorului

nr:pltrta de r;atre locatar. a ,Jou5 chirii iunare. Rezilierea va opera de plin;drept, frr[

:lc!fi1*lie, in<leplinirea aitor fcirmalitd{i judiciare sau extrajucliciare: Ei tbra intervenlia

;nstanlelor jucrec[toreg.ii (pact comisoriu), iar cabinetul medica.l ce fbce obiectul

r:on,:t'actului poate fi scos la licitalie

e. in situalia in care locatarul a pricinuit insernnate strir:[ciuni cabinetului

mec{ical inchiriat, instalaliilcr preoum 9i oricdror alte bunuri aferente lor sau dacb

instrilinea zdfat|drept irdrli ale acestuia'
, f. in situaliu i" .oo, spaliutr inchiriat este necesar desfbEurarii altor activitafi '

con.ir.actul cie inchirier-e. se 'ezitrie azd in mod uniiateral de cStre autoritatea 10ca16,

lrdnnotificil lealocatanrlui,c.r30zileinairrte.
?,. Reziirerea corrtractuiiui se poate face 1a cererea locatarului cu obligalia

deg:revdrii spaliului de orice sarc!'ni' a F 1 : - a-., I

h. contractul se re,zili az6 de drept, iar spaliul ce face obiectul contractuluti va fi

scos ra ricitalie in situalibin care chiriaqur inchiriazh sau subincttiriazd, se asociazd,

daneazh,vilie sau eesioneazi dreptul de folosinld asupra spafiului'

i. Co'tractul poate fi reziliat cle c[tre locator, daci locatarul *u demarcazh

ob!inp.reatltiurorar,izeiorl1€r]eS&I€pentrufi-rnc!ionare.
j'j. Neindepliniree, ,ou r:ea-cr.a4a a unei/unor clauze corrsiclerate esenliale'

'ezultdnd din natt*a contra'tului, precum qi pentru bur'a desfiqurare a relaliilor

I

v



coniiractuale, da dreplul p'rrtii lezate de a rezilia unilateral contractul ' f6r6

indeptrinirea nlci ,rrrri forrnatiali .ln di.iu,t/extrajudiciare ' dac[ in unna notific'rii

acestui fapt, partea in c*lpb o,r r*t.diazd'acestlucru intr-trn termern de maxim 15 zile

cale'daristici de la dater prirnirii notificdrii in acest sens'

Cap.IX-CCI,RESPONDENTA$INOTIF.ICARTT,E

,Art.20 {1) Orice notifit;are f;icut[ de oricare dintre eu*{t t:::T:,T:t-:::t]:::"9?ft

llt;il"rljrlr"i, .,,"rab,il inc,:plinit[ daca va fi transmisa prin scrisoare recomandatd

t?

cu confirrnare de primire la rrmdtoarele adrese , ^ r .1---
l. Localor - Consiliul l-ocal al Municipiului Craiova, str.A.I.'Cuza, nr'T,Craiova'

jud. Doij
2. L,ocattx- sc Piatonida sRL, B-dul Dacia, nr'183, bl'74, sc'1' ap'13' Craiova',

j ud .  Dc l j '  r  ,  t - t -  , - ^2^2 - i r  ^ ^n r f i r
(2) Ir{otifi aafease consider[ efectiva de la data primirii confirmarii de primire

de ciitre exPeditcr.
(3)Noti f ic[r i leverba}enupotf i luateinconsideraredeniciunadintrep6r! i

dac[ nu sunt confirmate in scris 
"ottfottt 

celor menlionate mai sus'

(4)Schimbareaadrest: isauasediuluisocialnuesteopozerbi l6celei lal tep6r! i
decAt dacd a"fost notificati cu ,.1 p"li" i 6rei; zile lucr6toare inairrte' I

CaP.X : I{UI'ITATEA PARTIA'LA

,drt.21 (1) ?n cazul ?n care o prevedere din prezeutul:gltlutt este declaratd

mrld, par!1e if, vor inrocui prin a1ta, care sd corespundd c6t mai fidel spi'itului acestui

contract, iar celelalte clauze igi vor produce efectele in continuafe'' contractui

p[strandu-qi valabilitatea,gi caracterul obiigatorir.r in mSsura maxim admisS de lege'

{2) lnmdsura?n.careoparteuo*iclauzeestedeclaratInelegald'nui i tatea
n' va afecta dec6t acea paf,.e a crapzei, restul dispoziliilcr ei riirn6ndnd pe deplin

aplicabile.

CaP.XI - I"OR'1|'A ftIAJORA

Lrt.22(1)Fo{a-trajoriiesteconstatatldeoautoritatecompetentd.
, (2) prin forla majord se ?nlelege un eveniment indepenrJent de voinla parlilor'

imprevizibil qi,insuim,:ntabil, apir':t dupb incheierea contractuiui' caro impierlicd
I

pailiie s5-9i exercite obiigaliile asumate'

(3) Parlile sunt e>:onerate de rlspundere in cazul neexecutarii' execut[rii

noc{-rrespu ',,,al'aresau 0u intirziere a obiigaliilor contractuale in <:az de ft:r!6 majorS'

pe toat[ durata existenlei aeesteia. rorEa majord exonereaza <le raspundere partea

, r , rao invoc6 .  -  , i : - ,
(4) Partea contracu;u416 care invoca forla majorl are obligafia del a notifica

e*tlitutt, p:ir1i,iii"ai" qi l" mod compXet,produceiea acesteia qi s[ ia orice mdsuri
; t

1 :



care ii sta, rra dispozilie in vederea rimitdrii consecinleror. cazul d'a forfd major[ se va

comunica in scris in termerr de 5 (cinci) zile calendaristice de la aparilia 1a,. iar

nerespectarea obligaliei de rlotificare atrage sancliunea clecbderii din dreptul de a

invoca exonerarea Pd(ii.
(5,) Daci forla majorb aclioneazd

lnare de 6 luni, fiecare Patte va avea

plin drept a prezentului contract,frri

sau se estimeazd cd va acliona o perioadd mai
celeilalte p6r!i incetarea de

sd poatd Pretinde celeilalte

-t0

dreptul sd notifice
0a vreuna din P6rli

daune-interese.-A;- -f;;iirirea 
contractului va fi suspendatd in perioada de acliurne a forlei

majore, dar fird a prejudicia drepturile ce- li se cuveneau parlilor p6n6 la apanl\a

ac:estora.

Cap.Xil - LEGAA APLICABILA

Art2S..Prezentul. contlact este guvernat de legea rom6n1.

ula.4 Litigiiie, controversele 
-qi 

pretenliile ce se vor nagte din prezentul

contract de inohiriere sau in legdtura .u .t vor fi solulionate pe cale amiabiia' iar in

canilin care partile mr hjung ra un acordin termen de i5 zile de ladata inceperii

".-g*i"rilor', 

'oricare 
dintre; acestea se poate adresa Sec!i':i de Contencios

Adrninistrativ gi Fiscal din caclrul Tribunaluiui Dolj, conform prevederilor Legii

554,2004 a contenciosului a.drninistrativ cu modificirile gi complet[rile ulterioare'

pr."**f contract fiind asimilat actului administrativ. 
i

Cap, XUt - SOLUTIONAREA LITIGIILOR'

Art.25 (1) Litigille; corrtroversele qi pretenliile care se vor nagte dih prezentul

ctlntractsauintegaturacue1vor{iso1u!ionatepeca1eamiabila.
, (2) I)3cd pdrlile clin prgzentul contract nu vor ajunge la o inielegere amiabild'

atunci-litigii:le vor fi ina.intate spre solulionare instanlei competente'

Cap.XIV - CLAUZE SPECIALE .-

Art.26 (1) Chiria neacSitatd la termenul stabilit prin contract reprezintd crean!6

bugetarS c",.ca, iirfrid6 qi, exigibilS provenitd dintr-un raport juridic contractual' care

se, transformfl in venif laibugetul local, lar prezentul coniract administrativ constituie

dtlu execut'riui qi se tranrriit. spre exec.riu* silit6 c6tre Direclia Impozite !i I"1-
,ii" ."J*r primdriei M'nicipiur'i craiova in termenul gi condiliik: prev'zut. d: 9 q
gzr2afB- privind codur de procedurd fiscall, repubricata qi modificatd prin o.u.G.

I
19/2008.

(2) Prevederile Prezeniului
Civil, cu reglement[rile legale irt

fiscale in materie"

contract se compl eteazil cu prevederile Codului

viqoare referitoare la localiune 9i cu reglementbrile

ll



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

LOCATOR,  / 
LOCATAR, 

MUNICIPIU 
PRE 

LIA OLGUT 

 

SC PLATONIDA SRL prin 
Reprezentant Marineseu Veminel 

Vizat, 
Control Financiar Preventiv 

Director Executi 
Nicolae Pas 

 

/2 

Direcţia Patrimoniu, 
ir  

kently 

 

9 



_J 

Financiară  
Expert, 

Sabina SNIA142‘ 

1-1 6)67' 
Nr 

VA 

car preventiv 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmărire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr. ,de).„‘Z  / 	2017 

ACT ADIŢIONAL Nr.1/2017 
la contractul de inchiriere nr.179201/08.12.2014 

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, 
în calitate de locator ş i 

S.C. PLATONIDA S.R.L., cu sediul social în Craiova, B-dul Dacia, nr.183, b1.74, sc.1, ap.13, 
inmatriculat ă  la Oficiul Registrului Comer ţului sub nr.J16/163/2003, cod fiscal 15196232, inregistrat ă  la 
Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a II-a sub num ărul 365157 din 21.03.2003, reprezentat ă  de 
Dl. Marinescu Verainel (domiciliat în l jude ţul Dolj, 
CNP 	 ), în calitate de locatar pe de altă  parte. 

in conforrnitate cu prevederile H.C.L. nr.163/27.04.2017, coroborat cu Art.17 din contractul de 
inchiriere nr.179201/08.12.2014, precum şi cu prevederile H.C.L. nr.691/2013, s-a incheiat prezentul act 
adiţional la contractul men ţionat. 

Art.I. Se modifică  Art.1 .din contractul de inchiriere nr.179201/08.12.2014, Incepând cu data de 
01.06.2017, în sensul modificării suprafe ţei inchiriate, de la 25,09 mp la 26,91 mp, care va avea urm ătorul 
conţinut: 

„Obiectul contractului îl reprezint ă  inchirierea spa ţiului cu destina ţia de radiologie, în suprafa ţă  de 
19,70 mp ş i spaţii comune în suprafaţă  de 7,21 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 desfăşurării activităţii de radiologie". 

Celelalte prevederi ale contractului de inchiriere nr.179201/08.12.2014 r ămân neschimbate. 
Art.III.Prezentul act adi ţional devine parte integrant ă  a contractului de inchiriere 

nr.179201/08.12.2014, fiind intocmit in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractant ă . 

LOCATOR, 

MU 	 IOVA k. 	S.R.L. 
it legal, 
Ve inel 

Cra ■ °- 

	

Direcţia`Pti 	Dniu, 	 Vizat, 

	

Director I 	Ltiv, 	Control Financiar - Preventiv, 

	

Cristian Ioni 	kLEA 	Direcţia Economico - 

LOCATAR, 

PLATONIDA 

 

Vizat pentru legalitate, 
Direcţia Juridică , 

cons.jur.Isabein CikvicERU 



)R, 
	

\LOCATAR, 

RAIOVA 	 S.C. ATONIDA S.R.L. 
re r zentant legal, 

N U 	 1 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direc ţia Patrimoniu 
Serviciul Urmări Contracte, Agen ţi Economici 
Nr.   9y571   2017 

ACT ADIŢIONAL Nr.2/2017 
la contractul de inchiriere nr.179201/08.12.2014 

intre 
MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu 

sediul in Craiova, str. A. I. Cuza nr.7, cod fiscal 4417214, reprezentat prin Primarul Municipiului Craiova, 
in calitate de locator ş i 

S.C. PLATONIDA S.R.L., cu sediul social in Craiova, B-dul Dacia, nr.183, b1.74, sc.1, ap.13, 
inmatriculată  la Oficiul Registrului Comer ţului sub nr.J16116312003, cod fiscal 15196232, inregistrat ă  la 
Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a II-a sub num ărul 365157 din 21.03.2003, reprezentat ă  de 
Dl. Marinescu Verginel (domiciliat în jude ţul Dolj, 
CNP 	 ■ , in calitate de locatar pe de altă  parte. 

in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.163/27.04.2017, coroborat cu Art.17 din contractul de 
inchiriere nr.179201/08.12.2014, precum şi cu prevederile H.C.L. nr.691/2013, s-a incheiat prezentul act 
adiţional la contractul men ţionat. 

Art.I. Se modifică  Art.I. din actul adi ţional nr.1/2017 la contract, in sensul inlocuirii perioadei 
01.06.2017 cu 01.05.2017, astfel: 

Se modifică  Art.1 . din contractul de inchiriere nr.179201/08.12.2014, incepând cu data de 
01.05.2017, in sensul modificării suprafe ţei inchiriate, de la 25,09 mp la 26,91 mp, care va avea urm ătorul 
conţinut: 

_Obiectul contractului îl reprezint ă  inchirierea spa ţiului cu destinaţia de radiologie, in suprafa ţă  de 
19,70 mp şi spaţii comune in suprafaţă  de 7,21 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, in vederea desfăşurării activităţii de radiologie". 

Art.H. Se modifică  Art.5. din contractul de inchiriere nr.179201/08.12.2014, incepând cu data de 
01.05.2017, care va avea urm ătorul con ţinut 

se stabile şte in conformitate cu prevederile 
Art.H. Celelalte prevederi ale contractului de inchiriere nr.179201/08.12.2014 r ămân neschimbate. 
Art.III.Prezentul act adiţional devine parte integrant ă  a contractului de inchiriere 

nr.179201/08.12.2014, fiind intocmit in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractant ă . 

Direcţia P trimoniu, 
Director xecutiv, 

Cristi 	ÂLEA 

(  

Vizat, 
Controi Financiar - Preventiv, 

Direcţia Economico - 
Financiară  

Expert, 
Sabina SMARANDACHE 

/9-D:72,17/ 

rentiv 
pt contri 



yUNICTRIEUL CRAIOVA

f 0NSU,{U{_ {, @ c,&{, ̂ 4L MUNICIPTLUI CR.dIov.d

norAnAREA NR. x63
pnivind ngasq$ifficarea comtracfelor de concesiune qi inchiriere avand ca obiect spafii cudestinm{fm de'eahfinaete xnedicale stomatologice qi activitifi conexe actului medical,situate ?ri rmuNaieipiw! craiova, Policlinica stomatotogici craiovifa Noud, b-dul

Olteniao nr.4l

conslliun Local al Municipiului craiova, intrunit in gedinla ordinard din data de27.A4.20x'7;
'Aveinil ?li vedere raportul nr.53lg\l2017 intocmit de Directia patrimoniu prin care seplopune inodificarea contractelor de concesiune gi inchiriere avdnd ca obiect spalii cudestinalia de cabinete medicale stomatologice gi activitdti conexe actului medical, situate innrunicipiull craiova, Foliclinica Stomatologicd craiovifa Noud, b-dul oltenia, nr.4l;f ^{n aorufbmnitate cu prevederile Hot[rarii Guvernului nr.gg4 /2004 privindconcesionar."na Lxnor spalii cu destinatia de cabinete medicale;
in tei:nciul art.36, a\in,2, lit. c, coroborat cu a1in.5, lit. b, art.45, alin.3, aft.123,alin'l, art'{ ' i, aLiw.2 qi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.2L5/2001, republicatd,,privindadrninistraf ia pubnicd locald;

HorARAgrE:

Art'l' se aprobd modificarea contractelor de concesiune gi inchiriere av6nd ca obiectI spatlile cu destinafia cabinete medicale stomatologice gi activitdli conexe actuluirneclical, respectiv tehnicd dentard gi activitdli de iadioiogi", situate i' municipiulcraicva, Foliclinica stomatologicd craiovila Noui, u-ouiottenia, nr.4l, in sensulrnodificdrii suprafelelor concesionate/inchiriate, conform anexei care face parteintemantd din prezenta hotdrdre.
'4rt"2' se ?rnputemicepte Primarul Municipiului Craiova sd semneze actele adifionale lacontraertetre de concesiune qi inchirirere prevdzute la art.1 din prezentahotdr6re.Ant'S" La cta.fa intrdrii in vigoare a prezentei hotdrdri, se modificf in mod corespunzdtorHotdrarile consiliului Local al Municipiului craio,ru- nr. 23g12004, g512006,

33712 \3, SVI|ZAB qi nr.18312014
'Art'4' Frirnarul Municipiului craiova, prin aparatulde specialitate: serviciul AdministraliePr"rbiicd Locald 9i Direcfia Patrimoniu vor aduce ia indeplinire prevederile prezenteihotii"rAri.

PnEgffim$NT'E DE $EDrNTt,

Raqiw ]S{AR${ESCU

CONTRASEMNEAZA.
FT" SECRETAR,

Ovidiu MISCHIANU



ANEX,A. L,{ HoTAnanBa NR..x 63/2017

Situarfia comtrmcte[on de concesiune/inchiriere pentru spagiite situate in Policlinica
Stom*tcv$o gua: fi Cn'aiovf ga Noud, B ulevardul Oltenia, nr.4 I

NJr

crt"

TituIarul
coxatractului de

e,o nac e siune/inc hirier
Nr.contract/Data

Suprafafa
actuald
- r n p -

Spafiul folosil
in

exclusivitate
- m p -

Spafii
comune
- m p -

Suprafafa
final5
- m p -

1 u+.l'bu ivfariiena 37 4231t7 .0s.2006 n,74 6,84 10,53 1 7  7 7

trteg Liviu-iulian 204924t30.12.20142r ,21 6,49 10,70 17,19

J
Sarbdrasd Marcela
li'istina

37 4I8t17 .0s .2006 21,r9 6,50 10,70 17,20

4 Brenciu Catelin 37433117 .05.2006 21,21 6,49 10,70 17,r9

5
Cfu'stea Magdalena
Viorica

37 42s/17 .05.2006 20,95 6 , 1 8 10,70 16,89

Cirstocea Aneta \7 437 lr7 .05 .2006 21,26 6,44 10,70 17,14

7
l lpdcescr-l Simona
larneiia

)7428n7.05.200611,67 6,34 1 0 , 5 3 16 ,87

o Llarie Maria Luiza 37 426t17 .0s .2006 11,99 6,33 10,53 16,86

Dragomir Luciar
Paul

31416/17 .05.2006\',27,80 1 1 1 \ 10,70 ) 7  4 \

t 0 iori Crina 37422117 .0s.2006 2 l , 2 6 6,44 10,70 17. t4

t 1
_ t l

'frlcrrincescu

Giaeorghe-non 37420117 .05.2006 ll,7 4 6,84 10,53 11.31

L2
fiabroveanu Cecilia-
iMiLraeia

3'/4t7 ^7 .05.2006 11 1 ' ,7
- L )  |  | 7,36 10,70 18,06

I J Groza Radu t74I9lI7 .05.2006 27,r9 6,50 10,70 17,20

t / l
I A uupu Virginia )7434t17 .05.2006 1 1  ' r 1

L L ,L./- 6,55 10,70 l 7  ) \

l 5 Cprisi Sirnona- Elena 37 436117 .05.2006 ) 1  ) ) 6,55 10,70 1 1  ) 5

t 6 Ssirin Ali \1424t17 .05.2006 lI,gg 6,33 10,53 [6 ,86



'Jicoleta

17 :' Fetcu Cristian l  15901/15.10.200116,96
' ' '  . " : : " t

7,36 10,70 18,05

ib Frund Mariana 37430t17 .05.2006 i ?0,95..,t
{ 
o33;52 

,}

6 , 1 9 10,70 ' t5.88
I,9. Conea Lidia 83848/03.06.2013 27,23 6,00
z0 Miniosu Octavian 33 85s/03.0 6.2013 18.55

r'-?ffe\
L3,14 6,00 T9"T4

--€.21 fitadiologie t79201t08.12.20Ur' 25,09 19,70 a  ^ 1
I r Z . l 26,91

\t/

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

Radu MARINESCU
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CONSILItit..„ :LOCAL 	MUNICIPTITITI CRA .  V. 

tIOTĂRÂRIA NR, 692 
privind seoaterea la heitatie publidt, în vederea inciricrîi, a spatiului snuat în 
eadru1 Policiînicii Stomatologice nr.4 din municipini Craiova, eartier Craiovita 

Nona„ b-dul Oltenia„ nr.41 

Consiliul Local al Munic ăpiului Craiova, intrunit in şed ă n ţa ordinar ă  din data 

de 28.11.2013; 
,Avănd îri vedere raportul nr.17299212013 intocmit de Directia Patrimoniu prin 

care se propune scoaterea la lic ă ta ţ ie publică, în vederea inchirteri ă , a spatiului situat 

în cadrul 	 Stomatologice nr.4 din municip ă ul Craiova, cartier Craiov ă ta 

Nouă , b-dul Oltenia, nr.41 ş t rapoartele comisi ă lor de specialitatc 	Cons ă liului 

Local al Municip ă ului Craiova nr.279, 281, 282, 283 ş i 288/2013; 
in conformitate cu prevederile Hot ărării Guvernului nr.884/2004 priv ănd 

concesionarea unor spatii cu dest ă natia de cabinete medicale si art.555-562 d ăn Codul 

Civ ă l; 
teme ăul art.36 a1in,2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45, alin.3, art.61 alin.2 

ş i art.115, alin. 1, lit.b d ăn Legea nr.215/2001, republicat ă , priv ă nd admin ă stratia 

publică  local ă ; 

HOTĂ . AS 

Art.1 Se aprob ă  scoaterea la licrtatie public ă, învederea inch ă rterit, pe o perioad ă  de 
5 ani, a spatiulut cu destinatia de radtologie, in suprafat ă  de 19,82 mp. ş i 

spaţii comun.e în suprafat ă  de 5,27 mp., situat îii cadrul PoIiclinicii 

Stomatolm-nce nr.4 din municipăul. Cratova, eartier Craiovita Nou ă , b-dul 
Oltenta, nr.4 I, identiftcat conform anex.et nr.1 care -face parte .integrant ă  din 
prezenta botărare, în vederea desfăşurări ă  activit ăţ ii de radiologie, 

Art.2. Se aprob ă  Caietul de sarcini privind inchirierea spatiulut ident ă ficat la art.1, 
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrant ă  diri prezenta bot ărare. 

Art.3. Pretul m ănim d.e pornire al. Lăcitatiei pentru Mchiriere, se stabde şte în 
conformitate cu Hot ărarea Constliulu ă  Local al IVIurr ăciptului Cratova 
nr.214/2007 priv ănd tarifele de baz ă  minimelmp aferente spattilor cu alt ă  
destina ţie d ăn tbndul locativ de stat, ăndexă t cu ra.ta inflatiet. 
Primarul Municip ă ulut C..:ratova, prin aparatul de speciabtate: Servic ăul 
Admină stratie Public ă  Locală  ş i Directia •Patrimoniu vor aduce ia îndeplin ăre 
prevederite prezente ă  hotărart. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÂ, 	 CONTRASE:NINEAZA, 
SECRETAR, 

Niensor COTESCU 
	

Nieoleta .NTIULESCU 



, 	- 1 	, 	/ 	j 	i 
DOmnule Primar, 

	

, 	

	 lo 	91 
,yick  ikob 

cS3 serhnatul Marinescu Verginel, domiciat in ( 

Jude ţul Dolj, posesor al Cl seria 

eliberat de SPCJEP Dolj, av ănd CNP: 

reprezentant al S.C. Platonida S.R.L. (Cabinet Radiologie Dentar ă ) cu 

sediul in Craiova, Jude ţul Dolj, B-dul Dacia, Nr. 183, Bl. 74, Sc. 1, Apt. 

13, Punctul de Lucru in Craiova, situat in cadrul Policlinicii Stomatologice 

Nr. 4, cartier Craiovi ţa Nouă , B-dul Oltenia, Nr. 41, inmatriculată  la ORC 

Dolj sub nr: J16/163/2003, CUI: 15196232, solicit prelungirea 

contractului de inchiriere Nr. 179201 / 08.12.2014 pentru o perioad ă  

de 2,6 ani, contract ce are ca obiect: inchirierea spa ţiului cu 

destina ţia de radiologie situat in cadrul Policlinicii Stomatologice 

Nr. 4 Craiova, plan etaj, a cărei durată  expiră  la data de: 10.12.2019. 

Anexez prezentei urm ătoarele documente: 

- copie Cl administrator 

- copie CUI firm ă  

Cu deosebit respect, 

Craiova 

18.10.2019 

Domnului Primar al Municipiului Craiova 

—gd-t1/00„io.m. 



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 	Nr.6°21,72,  •/  
., 	

. 	 ,   

DIRECTIA GE1,,IERAL.A A FINM,rELOR. PUBLICE 
A JUDETULUI D01.3  

Craiova 1100, Str. Mitropolit Firrnilian nr.  

Tel. 051/410643; 410683  

. 	 , 

... — 

CERTIFI-CAT 	 ' 

	

Certificam prin prezenta ea tirma S.C.  , P4,92"0/11/24-  372.,.. (.:._  	 
Inregistrata la Oficiul Registrului Cornerlului al Jude ţului Dolj sub nr..116/163  .1 0,k4.2.3.  si reănregistrată  
eu eertificatul de Inmatrieulare ţr. 	  eu sediul 'in  C/0V.,-  

nr. -- 	, bl. 	Ş4,- 	, sc. ›,./  , ap. /3 , a fost Inrestrat ă  in 
Registrul Sodietilor Copereiale de la Direetia General ă  a Fillantelor Publiee Dolj la nr.  
din data de  i`g,  '' -2, o4P42  .3 _. 

G'ENERAL, ŞEF 	ele, \ 
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J16/143/2003 
CUI 15194232 

ROMÂNIA 
MINISTERUL JUSTITIEI 

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
Oficiul Registrului Comertului de pe kingă  Tţibunalal Delj 

DOSAR NR. 11111/24.02.2017 
REZOLUTIAnr. 3533 /27.02.2017 

Prenuntată  in sedinta din data de: 27.02.2017 

Ninoiu Mihaela Claudia -- PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobata cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010. cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 695 
din 01.11.2016 

Pe rol fiind solu ţionarea cererii de inregistrare nr. 11111 din data 24.02.2017 pentru 
PLATONIDA SRL, cod unic de Înregistrare: 15196232, număr de ordine în registrul comer ţului: 
J16/163/2003. 

PERSOANA DESEMNATÂ 

• 	
Asupra cererii de fa ţă : 
Prin cererea inregistratn sub nr. 11111 din data 24.02.2017 s-a solicitat, 1nregistrarea în 

registrul comerţului a unor modificări referitoare la: cod obiect de activitate; sedii secundare; 
modificare date asocia ţi persoane fizice; rnodificare date persoane irnputernicite; solicitant declara ţii. 

1n susţinerea cererii au fost depuse inscrisurile men ţionate în cererea de inregistrare. 
Examinând inscrisurile menţ ionate PERSOANA DESEMNATĂ , constatând că  sunt Indeplinite 

cerintele legale, in confonnitate cu art. 1,2 şi 6 din O.U.G. 116/2009, aprobat ă  cu modificări ş i 

t;ornplet ări prin Legea nr. 84/2010, cu modific ările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr_2611990, republic,at ă, cu modificarile ş i 
completările ulterioare, precum şi ale Legii 35912004 cu modific ările şi completările ulterioare, 
urmează  a admite prezenta cercre privind inregistrarca in registrul comer ţului rt modific ărilor 
solicitate. 

PE,NTRU ACESTE MOTIVE 
IN CONDMILE LEGII 

DISPUNE 

Admite cererea de inregistrare aşa cum a fost tbrmulată  şi dispune înregistrarea in registrul 
comerţului a men ţiunilor cu privire la: cod obiect de activitate; sedii secundare: modificare date 
asociati persoane fizice; modificare date persoane imputernicite; solicitant declara ţ ii şi potrivit datelor 
din: Hotarărea adunării generale a asociaţilor nr. 1 din 24.02.2017; depunerea actului constitutiv 
actualiz.at. 

Dispune publicarea in Monitorul Oficial al României, Partea a 1V-a, a urmatoarelor acte: 
Itotărărca adunării gencrale a asocia ţ ilor nr. 1 din 24.02.2017 şi a notificării privind depunerea la 
oficiul regstrului comer ţului a actului constitutiv actualizat. 

Executorie de drept. 
Cu drept de plângere, în terrnen de 15 zile, la Tribunalul Dolj în condi ţiile art. 6 alin. (3) (5) ş i 

următoarele din O.U.G. 116/2009. aprobat ă  cu rnodificări şi cornpletări prin Legca nr. 84/2010, cu 
mod fică ri I e uiterioare. 

Pronun ţată în şedin ţa din data de: 27.02.2017 

&'ZÎ'---s-Ş-..:::'- PERSOANA DESEMINI °~,-,.: 
Ninoin N1thael#Cl2iidi2 

Referent/Redacta 	.. .V. 	 - i 
3 ex.Data:. 27.02..201 

1,(,,_p4 



MINISTERUL ffiSinffilf OFIC1UL NAŢIONAL AL REGLSTRULU1 COMERŢULUI 
OFICIUL REGLNTRULU1 COMKRIFULUI de pe king ă  TIMUNALUL DOLI 

Menţiunea nr. 11111 din 24.02.2017 privind htregistrarea modifieftrii actului constituliv al 
PLATONIDA SRL 
euprinse in hotărirea adnntirii genende a asocia ţifor nr. 1 din 24.02.2017 este Inserisă ln regis' trul 
comerţulni La datn de 28.02,2017 1n baz.a rezoluţiei nr. 3533 din 27.02.2017. 

wireeteryi  
Oluna 

Data eliberarii: 28.02.2017 
Anexe: Rezoluţie 

cod 11-10-136 



\v/ 
24.02.2017 

ACT CONSTITUTIV REACTUALIZAT 
S.C. PLATONIDA S.R.L. 

Subsemnatul MARINESCU RODICIţdomiciliat in 
Jud. Dolj, posesor al CI cu seria 	 eţiberat de 

SPCLEP Craiova,la data ch 
	

avand CNP 
MITU-MARINESCU CR1STINA-MIHAELA domiciliat in 

Jud. Doli. posesor a ţ  CI cu seria I 	 eliberat de 
SPCLEP Craiova ria dat3 de 	avand CNP 	 in mod liber şi prin 
unică  voinţă  am hotărât să  constitui o societate în urm ătoarele condiţii: 

CAP.I. FORMA 3URIDICĂ, DENUMIREAr  DURATA SOCIETĂŢTI, SEDIUL SOCIAL _  
Art. 1.1. Forma 

Societatea este cu raspundere limitat ă  cu asociab, persoană  juridică  română, care 
işi desfăşoară  activitatea in conformjtate cu legile române şi prezentut statut. 

Modificarea formei juridice se realizeaz ă  prin decizia asociatilor, cu respectarea 
condiţiilor şi formalităţilor prevăzute de lege . _ 	_ 	. 	. 	 _ 

boaetatea este titulara de drepturi st obligaţii şi răspunde faţă  de terţi cu intreg 
patrimoniul. 

Art. 1.2. Denumirea este „S.C. PLATONIDA 
in toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi alte documente 

intrebuinţate în comerţ, emanănd de la societ3te, trebuie s ă  se menţioneze denumirea, 
forma juridică, sediul social, numărul de inregistrare in registrul comer ţului, o3dul unic de 
inregiware şi capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emlse de aparatele de 
marcat electronice, care vor cuprinde elementele prev ăzute de legislaţia din domeniu. 

Dacă  societatea îşi creează  o pagină  de intemet proprie, aceste informaţii 
vor fi publicate şi pe pagina de internet a societăţii. 

Modificarea denumiriti societăţii se realizează  Tn ur-ma deciziel asociatilor şi numai 
după  ce, in prealabil, s-a efectuat opera ţiunea de verificare a 	 firmei. 

Art. 1.3. Durata: 
Durata de funcţionare a societăţii este 99 de ani. 
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alte asemenea unităţi fă ră  personalitate juridică  şi ia alte adrese, în alte localităţi din 
Rornânia şi alte state, in baza deciziei asociatilor, cu respectarea prevederilor legale in 
materie. 

CAP.II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂT1I 
Art. 2.1. Societatea va avea obiect principal de activitate corespunzator grupei CAEN 
869, avand activitatea prindpala codificata la dasa 8690 Alte activitati referitor ia 
sanatatea umana(laborator radiologie dentara). 

Activitati secundare: 
682 	inchinerea şi subinchinerea bununlor imobiliare propni sau inchinate 

6820 inchinerea şi subinchirierea bunurilor hnobiliare proprfi sau inchiriate 

Art. 2.2. in realizarea oblectului de activitate, societatea va pl ăb taxele şi impozitele 
prev~ de legislaţia In vigoare. Obiectui de activitate al societăţii poate fi modificat, prin 
extinderea sau restingerea sa, conform deciziei asociatilor. 

CAP.III. CAPrrALUL SOCIAL, PĂRŢILE SOCIALE 

Art. 3.1. i_a constituire, capitalui social subscris şi vărsat al societăţii este de 200 tei, fiind 
impărţit intr-un număr de 20 părţi sociale, cu o valoare nominală  de 10 lei/parte 
socială , Aportul fiecărui asoăat la capitalul social este următorul 

MITU-MARINESCU CRISTINA-MIHAELA, 2 parti sodale, norninative si indivizibile, in 
valoare totala de 20 lei, ce reprezinta 10% cota de partidpare la profit si pierderi. 

MAR1NESCU RODICA, 18 parti sociale, norninative sJ Îndivlzlbfle, in valoare de 180 
lei ce reprezinta 90% cota de parb'dpare la profit si pierderi. 
Art. 3.2. Capitalul social poate fi modificat prin decizia asociatilor, cu respectarea 
normelor legale Tn materie. 
Art. 3.3. Reducerea capitaiului social va putea fi făcută  numai după  trecerea a dou ă  luni 
din ziva in care decizia a fost publicalA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 
Orice creditor poate face opozi ţ-le in termenul prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicat ă  cu modificările ş i completările 
u Iterioa re. 
Art. 3.4. Capitalui social poate fa majorat, in baza deciziei asodatilor prin aport Tn natur ă  
sau în numerar. 

Dacă  majorarea capitalului sodal se face prin aport in natur ă , asociatul unic va 
dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil. 

Părţile sociale nou constituite vor fi subscrise Tn totalitatea lor, libere de orice 
sarcini. 
Art. 3.5. Obligaţiile sociale sunt garantate CU patrimoniul social şi nu pot fi grevate de 
datorii sau alte obliga ţil personale şi sunt indivizibile. Asociatil sunt răspunzători până  la 
concurenţa sumei reprezentând pă rţile sociale pe care le posedă . 
Art. 3.6. Cesiunea parţială  sau totală  a părţilor sociale către terţi se poate face pe baza 
deciziei asociatilor. 

Cesionarea pă rţilor sociale se inregistrează  în registrul comer ţului şi in registrui de 
asociaV al societăţii. 

Pentru a fi opozabile sodetăţii şi terţilor, actele de cesiune trebuie să  fie publicate în 
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Monitorul Oficial al Romănlei, Partea a IV-a, şi inscrise in registrul comer ţului. 
Art. 3.7, Prin efectul acceptăril succesiunii, transmiterea p ărtilor sociale care au apartinut 
asociatilor decedat, se produce de plin drept către moştenitorii săi legali sau testamentari, 
care vor dobăndi calitatea de asoda ţi. in cazul Tn care există  moştenitori minori, 
reprezentarea lor Tn societate se va face conform legii. 

CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETĂŢII 
Art. 4.1. Conducerea sodetăţii se realizează  de catre adunarea generata a asociatilor, 
care are următoarele atribuţii: 

să  aprobe situaţia financiară  anuală  şi sa' stabilească  repartizarea beneficiului net; 
- să  desemneze pe administratori şi cenzori, să-1 revoce şi să  le dea descărcare de 

activitatea lor, precum şi s'ă  decidă  şi contractarea auditului financiar, atun ă  cănd acesta 
nu are caracter obligatoriu potrivit legii; 

să  modifice actul constitutiv; 
- şi a ţte atribuţiuni prevăzute de legislaţia Tn materie. 

CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢTI 
Art. 5.1. Administrarea societăţil se face de către administrator ne asociat di. 
MARINESCU VERGINEL, cetatean roman, nascut la 12.07.1956, in com. 
Iancariud. Olt, dom ăciliat in Mun.Craiova, B-dul Dada, 131. 74,sc. 1,ap.13, Jud. Dolj, 
identificat cu CI seria DX numarul 590000, emis de SPCLEP Craiova, la data de 
08.08.2008, CNP 1560712163273, pe o perioada nedeterminata. 

Administratorii pot face toate operabunile cerute pentru ducerea la indeplinire a 
obiectului societatii, fiind obligati a lua parte la toate adunarile societatii si la consiliile de 
administratie; administratorii nu au dreptul de a-si substitui alte persoane in caz ca tottusi 
o fac, raspund solidar cu acestea pentru eventuale daune produse societabi. 
Art. 5.2. Societatea trebuie să  ţină  prin grija administratorutui, un registru al societ ăţii in 
care se vor inscrie numele şi prenumele asociatului, domiăliul, aportui la capitalul 
transferul părţilor sociale sau alte modifichri privitoare la acestea. 

Administratorul este răspunzător faţă  de societate pentru: 
realitatea vărsămintelor ; 

- existenţa reală  a dividendelor plătite; 
existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere; 

exacta indeplinire a hotărădlor asociablor; 
stricta înc1eptinlre a Indatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun; 

ACTIVITATEA SOCIETĂŢII 
Art. 6.1. Exerciţiul economico - financiar incepe la 1 ianuarie şi se terrnină  la 31 
decembrie al fiecărui an. 

Primul exerci ţiu va incepe la data constituirii societăţii. 
Art. 6.2. Angajarea personalului societăţii se face cu respectarea legislaţiei in vigoare. 
Art. 6.3. Societatea va întocmi situa ţii financiare şi contul de profit şi pierderi, va ţine 
evidenţa activităţilor economico  -  finandare, conform dispotţiilor legale in materie. 
Art. 6.4. Beneficiul societăţii se stabileşte prin situaţia financiară  anuală  aprobată  de 
asociatul unic, 

CAP. VII. DIZOLVAREA ŞI UCHIDAREA SOCIETĂŢ// 
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Art. 7.1. Au ca efect dizolvarea sodet ăţii: 
trecerea timpului stabilit pentru durata socledI ţti; 

- imposibilitatea realizăril obiectului de activitate al societăţil sau realizarea acestuia; 
- declararea nulităţil sodetăţil; 
- decizia asociatilor; 

hotărârea tribunalului; 
- falimentul; 
- alte cauze prevăzute de lege. 

Art.7.2. in cazul decesuful asociatilor, societatea T şi va continua activitatea cu mo ştenitoril 
defunctului. 
Art 7.3. Dizolvarea societăţii, inainte de expirarea termenului fixat, pentru durata sa, are 
efect faţă  de terţi, numai după  trecerea a 30 zile de la publicarea Tn Monitorul Oficial al 
Româniel Partea a IV-a. 
Art. 7.4. Dizolvarea şi lichidarea societăţii cu asociatl se face conform Legli nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

CAP. VIII. LITIGII 
Art. 8.1. Utigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competen ţa instanţelor 
judecătoreşti. 
Art.8.2. Ubgiile societăţii născute din contractle economice Inchelate cu persoane fizice 
sau juridice precum vor fi solu ţionate de instan ţele competente prin aplicarea dreptutul 
material român. 

personalului angajat izvorâte din raporturile juridice de munc ă  se 
soluţionează  potrivit legislaţiei munăi in vigoare In România. 

CAP.IX. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 9.1. Prevederile Actului Constitutiv Reactualizat se completeaz ă  CLI normele Codului 
Civil, Codului Muncii, Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată , cu 
modifică rile şi completările ulterioare şi a legislaţlei comerăale in vlgoare. 
Art. 9.2. Prezentul Act Constitutiv Reactualizat intr ă  in vigoare la data semnăturii de către 
asoăati şi a dobandirii de către societate a personalităţil juridice, conform legli. 

ASOCIATI 

MARINESCU RODICA 
ŞNatea 

030.3  
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MITU-MARINESCU CRISTINA-M/HAELA 
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J16/163/2003 
cod fiscal 

Legea 629 / 2001,   Art .12 şi 12 Cabinetele inedicale sunt obligate sh întocnieasc ă  şi să  trasmită  snuatiile stabilite prirt norrne 
We /vfinisterului S ănătătii şi Familiei, privind starea de sănătate şi demografică  a populatiei 
Titninnd Antp nhliont 42.4 nnrrnininP. T1 P fll rtc ttuirlifl,,Sr; alIrtmkrAtatil 

DIRECŢIA DE SĂNATATE PUBLICĂ  DOLJ 
REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE 

PARTEA o II a 

CERTIFICAT DE INREGISTRARE 

Societatea come 

cu sediul 1n 

ală 	PLATONIDA S.R.L. 

Craiova, str. Carol I, nr. 45 C nr.de  inmatricular 
196232 	este kregistrată  în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea 
Maa 

a 2 a sub ntunănd 

Activităţi autorizate 

365157 	din data 21.03.2003 

Radiologie Ima 

Unic al 
Dr. E 

ic 	edicală. 



, si c mpeten e 

Strada 
Carol 

• • 

COLEGIUL N4EDICILOR DOU 
CRAIOVA, STR, MIHAI VITEAZUL NR. 16 

1084 . 21 martie 2oo3 

in baza prevederilor art, 13 litera o) din Legea nr, 74 / 
privind exercitarea profesiei de medic si de functionare a Colegiului 
Medicilor din Românta si art. 7 din Ordonanta Guvernului României nr. 
124 / 29.08,1998, privind Organizarea si jmc1ionarea cabinetelor 
medicale, se elibereazâ prezentill 

CERTIFICAT DE AVIZARE A CABINETULUI 
MEDICAL 

.. . 

afiat la adresa: 	 Czulova 

Nr 	Bloc 	 Se 	Ap_.. 

Telefon _ 	Fax 

reprezentat de medic fitular delegat 
Dr.iaeob ludor 

Pre e tuf certificat deavisare are valabilitute 2 anL 

Presedinte 
Colegiul Medicilor Dolj, 

Dr. DORLI MIHAI DOEIESCU 
. 

Localitatea 

cer ţ  
p ă n ă 	-tata 

r're şetl n e 
00RU 	8O8ResCU 

nutnele S.C." PLAIDA" 	Dr 	ob fl'udor 
. • • 	. • 	 • ............. •• • •• • •• • .. •• . ••• 	.• 	• •• 

în specialitâtile Radiografii dentare 

• 

OdBRESC 

ok. ■ffiiea 



ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALIŞTI, 

MOAŞELOR i ASISTENŢILOR NIEDICALI DIN ROMÂN A 

FILIALA 	 DOU  

CERTIF CAT DE MEMBRU 
Nr.  DJ 003873 

Ordinul Asistenţilor Medicali Geuerali şti, Moa elo 

România autorizează  pe: 

MAR1NESCU P.  
DL/D-na ROD1CA  

şi "stenî1or Medicaiî din 

 

Absolventfă  al/a 

1. şcolii Postliceal ă  de Specialitate 
2. Liceului Sanitar M. 

   

Promoţia: 

        

        

Serie şi nomr  document de studii 
1. D - 0024020 
2. Al - 8896 

Specialitatea/ăţile: 
1. radiologie 
2. medicină  general ă  

să  practice jrofesia/ille de asistent medical de radioloqie grad principal în radioloqie;  

conform prevederilor iegale in vigoare. 

Titularui certificatului a depus jurământul profesional. 

As. pr. 	 V1OREL 

Data prirnei Tnregistră ri  19.11.2099 	,„ 
Data eliberărIi  28.12.2016  

Notă : Pentru exercitarea protesiei pe terrto" 	Romă PL, 	 tiiict2Ji deklet~§ tre ust eavrnd anuai, 



Pre2entul avaeste a1ab perti perioada 	01/01/2019 	-  3 12/2019 

Nr. po ţe de asigurare 

societaţea EU ROINS 

MD 2000453173 	 idata 18/12/2018 

Nr.Credite 

Saucţiuni 	 

     

     

    

ORDINUL ASISTENŢILOR 
SI AS~LOR MEDICALI D 

DOLJ 

Nr. 354 	hiata 	03 01/2019 

   

    

AFZ AL 
PENTRU AUTORMAREA EXERCI3ARI1 PROFESIBI 

Se certifid faptul D- /D1 	 MARINESCU P. RODICA 

eu CNP 	 , este autorizatjă  sa exereite profesia de 

asistent medical de radiologie grad principal 

	  pe baza eertificatului de rnembru nr. 	DJ 003873  fdata 

19/11/2009 	ziseciaitatea 

radiologie 

As. pr. lic. GAV 	S 



1 1 

EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A. 	M~ af C130 Ihdi er~" 

AUTORIZAT DE A.S.F. RA-010/04.10.2003; CUI: 5328123; ONRC: 	, 

	

I lik 	EUROINS 	J231282312011; Cod operator de date cu caracter personal 5851; 	
!RdR SIMTEX 0 

	

ill 	 Cod LE1 315700GZA843JXKTJ400; Banca: BCR, Suc. LJbertati1, IBAN:  

	

rr 	ML""  '''' ' '''"'"C' 	R082RNC8006900037535000; Sedlul central: Sos. Bucuresti Nord, nr. 10,  	 ,  	__ j 
Global City Business Park, Cladirea 023, Voluntarl, jud. Iliov; 	 tC.) OCIG1 

Tel; 031 9483; Fax: 021 317 0714; Capital Social: 532.823.413 RON 

ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A PERSONALULUI MEDICAL 

POLIŢA DE ASIGURARE 

MD 2000453173 

Unitatea teritoriala: GJ300 - Agentia Tg. Jiu 3 Tel 	025321 1455 

Nume emitent: TRANSILVANIA BROKER Cod: 8945 

infocuieş teireInnoie ş te poliţa: 

ASIGURAT CONTFtACTANT 
Nume: MAR NESCU ROD CA Denumire : MARINESCU RODICA 

Adresa: 
DOLJ - CRAIOVA,Str. 
13,Et. - 

BD. DACIA,Nr. -,61. 74,Sc. 1,Ap, 
Adresa: 
DOLJ - CRAIOVA,Str. 
13,Et. - 

BD. DACIA,Nr. -,BI. 74,Sc. 1,Ap 

TeleI 

CNP 

Telef 

CUI : 
CAL1TATEA ASIGURATULUI: 

r] medic speclalist E] alte speclalizari 
Ofarmacist asistent medical / moaşe 	asistent farmacie 
PERIOADA DE ASIGURARE: 	 De la: 01,01.2019 	Până  la: 31.12.2019 

LIMITA RĂSPUNDER11 

4000.00 

PRIMA DE ASIGURARE 

4.00 

MONEDA 

EUR 

Vătămari corporale ş i pagube materiale 
pe eveniment ş i agregat 

Daune morale pe eveniment ş l agregat 	 0.00 

S-a achitat azi 	18.12.2018 	suma de 	18.62 RON 	(curs valutar 4.6550 
ordin de plata, etc.) 	0P1812181602 	reprezentând Rata 1 El / Plata integrala 

) cu documentul de ptată  chitan ţa, 

EŞALONAREA RATELOR DE PRIM Ă : 	Rata 2: scadenta la: 

MENŢ IUNI SPECIALE: 
Specialitate : Asistenti medicali si moa e care isi desfasoara activitatea in mecficlna primara, ambulatoni, 
cabinete medicale individuale 

BAZELE 
CONTRACTUALE 

Condiţli generale de asigurare 
Clauza suplimentara 

Clauza suplimentara • 
Ej 

Incheiata azi: 	18.12.2018 	In localitatea TARGU JIU - GORJ 	 in 2 exemplare. 

Am luat la cunoştinţă  de condiţlile de asigurare ş i sunt de acord cu Incheierea potiţei de asigurare. 

ASIGURAT 	 REPREZENTANT EUROINS 
(Semnatura, stampila)  

.?..; 

MDpoli00_18 
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OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
oficiul Registrului comerfului de pe lingi rribunalul Dolj

Adresa: Craiova, Caler Unirii nr.126, Cod pogtal 200329; Telefon: + 4 0251310j01; Fax: +4 0251310.302;
Website: www.onrc.ro; E-mail: orcdj@dj.onrc.ro;Cod de Identilicare Fiscala: 149420912

ilr ilil lilt lilt ill il|lilt | il lil il ]l
ERAEfflU DK

'  Nr.:82530131.10.2019

CERTIFICAT CONSTATATOR i,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 2611990 privind registrul.comerfuluio republicati, cu

modificlrile gi completlrile ulterioare 9i ca urmarb a cererii dumneavoastrl inregistratl sub nr. 82530
din 31.10.2019, Oficiul Nafional al Registrului Comerfuliii,/,Oficiul Registrului C6merfutui de pe IAngI

Tribunalul Dolj certificl informatiile referitoare Ia

,,,,, 
PLATONpA SRL 

,
INF'ORMATII DE IDENTIFICARE
Numir de ordine in Registrul Comerfului: Jl6/1632003, atribuit.in data de 10.02.2003
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J16/l'6,3/2003
Cod unic de inregistrare: 15196232
Certificat de inregistrare: 81080455, emispe dala|e"28.0!.2008 sielibgrat !adataO3.03.2008
Adresd sediu social: Municipiul Craiova, B-dul DAGI.{, Bloc 74, Scara l, Ap. 13, Judet Dolj
Contacte sediu social: telefon: 025 l, 07 41 59086 1
Contacte firm6: telefon: 0251, 07 4159086 I
Actulde inmatriculare qi autoiizare: incheiere judecitoreascd 371110.02.2003JUD. DELEGAT
Stare firmil functiune ' i''
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata .
Data ultimei inregistriri in registrul comerfului: 28.02.2017
Duratd: nelimitati;

SEDIU SOCIAL :
Act sediu: Contract de vdnzare cumpirare, nr. 137 5 din data 2g.ll .lgg0
Data de inceput a valabilitllii pentru dovada de sediu: 29.ll.lg9}.
Durata sediulu i : nel imitat.

CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 LEI, integralvirsat
Numir p[(i sociale: 20
Valoarea unei plrti sociale: l0 LEI

ASOCIATI PERSOANE JI]RIDICE
Nu existd inregistrdri.

ASOCTATT PERSOAFTE FTZICE

Redactat S.L. / listat 3 l. l0 .2019 : 10',23:20
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MITU-MARINESCU CRISTINA-MIHAELA 
Calitate: asociat 
Cetăţenie: român ă  
Stare civilă : nedeclarat 
Data şi locul naşterii: 	 tomânia 
Sex: feminin 
Aport la capital: 20 LEI 
Aport vărsat total: 20 LEI 
Aport vărsat în LEI : 20 LEI 
Număr parţi sociale: 2 
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 10% / 10% 

MARINESCU RODICA 
Calitate: asociat 
Cetăţenie: română  
Stare civil ă : nedeclarat 
Data şi locul naşterii: 	 Jud. OLT 
Sex: feminin 
Aport la capital: 180 LEI 
Aport vărsat total: 180 LEI 
Aport vărsat in LEI : 180 LEI 
Număr parţi sociale: 18 
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 90% / 90% 

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

ASOCIAT, reprezentant al de ţinatorilor in comun de părţi sociale (PERSOANĂ  FIZICĂ) 
Nu există  inregistrări. 

Persoane imputernicite (PERSOANE FIZICE) 
MARINESCU VERGINEL 
Calitate: adrninistrator 
Funcţie: nespecificata 
Cetăţenie: română  
Sex: masculin 
Data şi locul naşterii: 	 Jud. OLT 
Puteri: DEPLNE 
Data numirii in funcţie: 10.02.2003 
Durată  mandat: neUmitată  
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990 

Persoane imputernicite (PERSOANE JURIDICE) 
Nu există  inregistrări. 

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

CURATOR / CURATOR SPECIAL 

Redactat S.L. / listat 31.10.2019 : 10:23:20 

2/5 
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8690 - Alte activitili referitoare la sdnitatea umand

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITATI
Nu existd inregistrdri.

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Denumire: Punct de lucru

Data expirdrii dovezii de sediu: 31.12.2018.
Durata sediului: I ani 9 luni 30 zile.

, , , ,  1 i : . r ; l ;

1;:* '  1'

ilt l lt I ||il | | ll I lll lllll ll I ll lll ll lll
BRAE(HM DK

Nu existb ?nregistrlri.

Cenzori / Auditori PERSOAI\IE JURIDICE
Nu existd inregistrdri.

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE
Nu existi inregistriri.

Activitatea principali
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 33712007) Rev. Caen (2)

Adres6: Municipiul Craiova, Bulevardul OLTENIA, Nr, 61,, Bloc 61C, EtajP-rA.RTER, Judet Dolj
Act sediu: Contract de comodat, din data 22.02.2017 : .:
Datadeinceputavalabilit61iipentrudovadadesediu:0l.03.201.I.

: ' t i t ; l ) ; . .  t , l l 1 , . ,  
" : , 1 , ' , : i , | . . . , . . : : ,

Denumire: PUNCT DE LUCRU
Adresl: Municipiul craiova, cart. cRAIovITA NouA, PoLICLINICA STOMATOLOGICA (CABINET
NR.4), Judet Dolj
Act sediu: Contract prestdri serviqii, din data27.08.2007 ' : '

Data de inceput u u"ruliiitati[.;*;;;"a" or r"ai"' iz.oe .2007.
Data expiririi dovezii de sediu: 3l:.12.2fr17.
Durata sediului: l0 ani 4 luni 4 zile. ' ,:;'t;:. , ,i

' ' i r l ' r
Denumire: PUNCT DE LUCRIJ'' r,
Adresi: Municipiul Craiova, B-dul CAROL I, Nr. 45C; Judet Dolj
Act sediu: Act adi{ional la contractul de inchiriere;inr' 1 din data 04'01'2003
Data de inoeput a valabilit{ii pentru dovada de sediu: 13.01.2003.
Data expirlrii dovezii de sediu: 04.01.2420.
Durata sediului: 16 ani I I luni 22 zile. ' .

I .

SEDII SVSAU ACTTVTTATI AI]'TORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004

Denumire: PUNCT DE LUCRU
Sediul secundar din:Municipiul Craiova, Cart. CRAIOVITA NOUA, POLICLINICA STOMATOLOGICA
(CABINET NR. 4), Judet Dolj
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaralie: model 2 nr.8024 din 25.02.2008
Activitefl h sediu:

8690 - Alte activitili referitoare la sdndtatea umand

Redactat S.L. / listat 3l .10 .2019 : 10''23.'20
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Data certifi catului constatator: 28.02.2008

Denumire: PUNCT DE LUCRU
Sediul secundar din:Municipiul Craiova, B-dul CAROL I, Nr. 45C, Judet Dolj
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaralie: model 2 nr.8024 din 25.02.2008
Activitifi la sediu:

8690 - Alte activitili referitoare la slnitatea umand
Data certifi catului constatator: 28.02.2008

CONCORDAT PREVENTIV
Nu existd inregistrdri.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 2r. LIT. e-h) din L26i1990
- Urmdrire penali:
Nu existd inregistrdri.

- Dosar penal - trimitere in judecati:
Nu existi inregistriri.

- Condamnare penald a firmei:
Nu existd inregistriri.

- Dizolvare firmi:
Nu existd inregistr[ri.

- Lichidare firmi:
Nu existl inregistrdri.

- Insolvenfd:
Nu existd inregistr[ri.

SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2018
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: Profir (rd. 0l + 02 - 03 - 04 - 05 -
06 - 07): 94615LEl
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: Pierdere (rd. 03 + 04 + 0s + 06 +
0 7 - 0 1 - 0 2 ) : 0 L E I
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):- Pierdere (rd.229-228): 0 LEI
PROFTTUL SAU ?IERDEREA BRUT(A):- Profit (rd. 228-229):98970 LEt
Numar mediu de salariati: 4
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI
c i f radeafacer inet6(ct .701+702+703 +704+705+706+708+707 -709 + 741**  +766' r ' * * ) '  443515
LEI
ACTryE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 0l + 02 + 03): 278815 LEI

Redactat S.L. / listat 3l .10 .2019 : 10''23,'20
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Informatiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comer ţului, ţinut de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului ş i au la bază  comunicarea Inregistr ărilor efectuate In registrul comer ţului ţinut de către 
oficiile registrului comerţului de pe lângă  tribunale până  la data de 31.10.2019 

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului MARINESCU VIRGIL , fiind0"4 necesar la Prim ăria 
Craiova. 

 

DIRECTOR, 

OANA MANUELA DINCĂ  

   

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (I) şi alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modific ările şi completările ulterioare, profesionistul are obligaţia să solicite inregistrarea in registrul comerţului a menţiunilor prevăzute de lege, 1n cel mult 15 zile de la data actelor şifaptelor supuse obligaţiei de inregistrare inregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea 
persoanelor interesate, in termen de cel mult 30 de zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus inregistrării. In cazul persoanelor imputernicite al căror mandat a expirat, insă  profesionistul nu a procedat la inregistrarea in registrul comerţului a menţiunilor corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura in continuare inregistratin registrul comerţului computerizat, cu calitatea respectivă  şi cu durata mandatului expirată . 

Prezentul document con ţine date cu caracter personal a căror prelucrare intră  sub incidenţa prevederilor Regulamentului (UE) nr. 67972016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personi2lşi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 
Informa ţiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv in scopul pentru care au 
fost solicitate. 

Contrafacerea prezentului document constituie infrac ţiune şi se pedepseşte conform legii. 

Redactat S.L. / listat 31.10.2019 : 10:23:20 
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