
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125150/28.01.2005 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dogaru G. Carmen 

Adriana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Dogaru G. Carmen 
Adriana 

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

28.11.2019; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.192383/2019, raportul nr.196958/2019 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.197250/2019 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125150/28.01.2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dogaru G. Carmen Adriana, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr.Dogaru G. Carmen Adriana; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, art.108, art.155 alin.5 lit.c, 
art.354, art.355 şi art.362 alin.1 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 concesiune nr.125150/28.01.2005 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dogaru G. Carmen 
Adriana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Dogaru G. Carmen 
Adriana, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.N1b, ap.2, pentru o perioadă de 7 ani 
şi 6 luni, începând de la data 03.01.2020,  până la data 02.07.2027. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.125150/28.01.2005. 

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Dogaru G. Carmen Adriana 
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.192383/05.11.2019                                                                                    PRIMAR,                                   
                                                                                                                       Mihail GENOIU   
                                                                                                              
                                                
                                              
                           
                                        Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.125150/28.01.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dogaru G. 
Carmen Adriana, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr. Dogaru G. Carmen Adriana 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi a Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006, a fost încheiat contractul de concesiune 
nr.125150/28.01.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dogaru G. Carmen 
Adriana, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr. Dogaru G. Carmen Adriana, pentru spaţiul 
medical în suprafaţă de 41,15 mp, situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, bl. N1b, ap.2, aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova, pentru o durată de 15 ani, respectiv de la 03.01.2005 
până la 02.01.2020. 
 Conform prevederilor pct.3.2. din contractul de concesiune menţionat, prin care "contractul 
de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială", 
acesta mai poate fi prelungit cu 7 ani şi 6 luni. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea doamnei Dogaru Carmen Adriana, de 
prelungire a contractului de concesiune nr.125150/28.01.2006, în conformitate cu pct.3.2. şi 
pct.13.1.din prezentul contract, precum şi art.108, art.129, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b, 
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, se 
impune prelungirea prezentului contract de concesiune, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Dogaru G. Carmen Adriana, medic titular al Cabinet Medical Individual 
Dr. Dogaru G. Carmen Adriana, ce are ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet 
medical în suprafaţă de 41,15 mp, situat în Craiova, str. Calea Bucureşti bl. N1b, ap.2, pentru o 
perioadă egală cu jumătate din durata sa iniţială, respectiv cu 7 ani şi 6 luni, de la 03.01.2020 până 
la 02.07.2027. 
 
 
                                                             Director Executiv,                                                                               
                                                         Cristian  Ionuţ GÂLEA 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr.196958/12.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                   
                   SE APROBĂ, 
                                                                                                                          PRIMAR 
                          MIHAIL GENOIU 

 
 
RAPORT  

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125150/28.01.2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dogaru G. Carmen Adriana, medic titular al Cabinet 
Medical Individual Dr.  Dogaru G. Carmen Adriana 
  

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea 

spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006 a fost încheiat 
contractul de concesiune nr.125150/28.01.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Dogaru G. Carmen Adriana, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr. Dogaru G. 
Carmen Adriana, pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 41,15 mp, situat 
în Craiova, str. Calea Bucureşti, bl.N1b, ap.2, judeţul Dolj, aparţinând domeniului privat al 
Municipiului Craiova. 
 Durata acestui contract este de 15 ani, începând de la data 03.01.2005 până la 02.01.2020.  
 Conform pct.3.2. din contractul de concesiune mai sus menţionat: "Contractul de 
concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, 
astfel încât durata întregului contract să nu depăşească 49 de ani", Dogaru G. Carmen Adriana, 
medic titular al Cabinet Medical Individual Dr. Dogaru G. Carmen Adriana, în calitate de 
concesionar, poate beneficia de prelungirea duratei contractului de concesiune cu perioada de 7 
ani şi 6 luni. 
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.173168/07.10.2019, d-na 
Dogaru G. Carmen Adriana, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr.  Dogaru G. Carmen 
Adriana, solicită prelungirea contractului de concesiune, în conformitate cu pct.3.2. din contract, 
depunând în acest sens următoarele documente: C.I., Certificatul de membru al Colegiului 
Medicilor din România nr.9859/06.11.2017, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic 
emis de Colegiul Medicilor, Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Înregistrare 
în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea I sub numărul 574213 din data 17.09.1999,  
Certificat de avizare a cabinetului medical emis de Colegiul Medicilor Dolj, contractul de 
concesiune. 
 Menţionăm că redevenţa datorată în baza contractului de concesiune nr. 
nr.125150/28.01.2005 a fost achitată în termen. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.3.2. şi pct.13.1. din contractul de concesiune 
nr.125150/03.01.2005, prevederile Hotărârii de Guvern nr.884/2004 privind concesionarea unor 
spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, Hotărârea Consiliului Local nr.238/2004, modificată 



prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006, precum şi, în conformitate cu art.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, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova:                                                                                                                                                                       

− Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125150/28.01.2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dogaru G. Carmen Adriana, medic titular al 
Cabinet Medical Individual Dr.  Dogaru G. Carmen Adriana,  având ca obiect 
exploatarea spaţiului (bunul imobil), cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 
41,15 mp, situat în Craiova, str. Calea Bucureşti,  bl.N1b, ap.2, judeţul Dolj, pentru o 
perioadă de 7 ani şi 6 luni, începând de la data 03.01.2020 până la data .02.07.2027. 

−  Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.125150/28.01.2005, conform punctului mai 
sus menţionat. 

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

 
 

                      Director Executiv,                                          Ptr. Şef Serviciu,                                                                 
                         Cristian Ionuţ GÂLEA                                    Victor COSTACHE                  
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CAB.MED.FAM. DR DOGARU CARMEN-ADRIANA 
 — 

Calea Bucure şti, nr.127B, bl.N1b, ap.2 
Craiova 

Telefon 0723262829/0251437037 
Cod fiscal 20556281 

Nr A.N.S.P.D.C.P.: 8450 

Nr. 03 /07.10.2019 -- 
1.; 	 „R.A Ă CVA 

Ziva..0,fLna  .... 	Anui 201  g 
, 

	 Sb./(12  
1. C.- 3 

Anexe 
DOMNULE PRIMAR 

Sul-semnata, Dr. Dogaru Carmen-Adriana, in calitate de reprezentant legal al 

Cab. Med. Fam. Dr. Dogaru Carmen-Adriana, cu sediul in Craiova, Calea Bucure şti, 

nr.127B, bl.N1b, ap.2, organizat dup ă  Ordonanţa de Guvem 124/1998 republicat ă, vă  

rog respectuos a-mi prelungi contractul de concesiune nr.125150/28.01.2005 conform 

68/2008 cu jumatate din perioada lui (care a fost de 15 ani) p ănă  veti da curs 

cer rilor depuse la dumneavoastr ă  cu nr. 144354/09.10.2008, 145162/10.10.2008, 

163950/14.11.2008, 103531/20.07.2010, 15429/06.02.2017, 155213/02.11.2017 1n 

care 1mi exprim inten ţia de a cumpăra spaţiul şi terenul aferent cu destina ţie cabinet 

medical conform OU 68/2008 publicat ă  in MO 428/2008 situat in Craiova, Calea 

Bucure şti, nr.127B, bl. Nlb, ap.2 i Hotărării de Consiliu nr. 498/2017. Menţionez că  

sunt concesionară  1n acelaş i apartament cu colega mea, Stelea T. Mariana care-i-a i-a ţi 

prelungit contractul nr. 125149/28.01.2005 prin Hot ărărea de Consiliu nr.405/2019. 

Vă  rog să  soluţionaţi cererea deoarece trebuie s ă  prezint la CAS Dolj dovada de ţinerii 

spaţiului 1n vederea procesului de evaluare, proces obligatoriu pentru men ţinerea 

contractului cu CAS. 

Contractul de concesionare nr.125150/28.01.2005 11 ata şez in copie xerox. 

07.10.2019 	 Reprezentant legal, 

Dr. Carmen-Adriana Dogaru, 

DOMNULUI PRIMAR AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA 

‘ 3" 45 



COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj Timbru-Sec 

CERTIFICAT DE MEMBRU 

nr. 9859 din data de 06.11.2017 

Titular:  DOGARU CARMEN-ADRIANA 

Titluri de ţinute: Formator, Formator, Doctor in medicin ă , Master, Master, 

C.N.P./data naş terii: 	 Cod unic de identificare (C.U.I.M) 

Formarea medicală  de bază : promotia 1986, atestata prin titlul de calificare seria/nr. C / 343 eliberat de 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ . 

Specialit ăţ i: 	 Grad profesional: 
MEDICINĂ  GENERALĂ  ADULŢ I 	 Primar 

Studii Complementare:  
ECOGRAFIE GENERALĂ ; MEDICINA DE INTREPRINDERE; MANAGEMENTUL 
SERVICIILOR DE SĂNĂTATE; 

Data depunerii juramântului: 01.09.2006 

    

Preşedinte, 

Prof. Dr. TUDOR IJI 
P 

L.S. 

Notă: Avizul anual constituie o componenta a certi icatufin de membru, care ti-ebtne sa alsoteasca pagina principala a acestuia. 



N-i11- 1(1/‘f 

;4F414.47 	41c 44  r 	151 	.; .‘4;;14k 4  ii 	 11 	ili, 	ri!. 

, 	 . 

,

•, 	
,1!,4 	;4 	W4 	4..444't 	4, 41 4- 44 4 , 4' 	44t'44`; 	, .,r 	1,1 	■ ,f ■ 

1.11:11L 	 ,r1 

	

< 111 	 44'4 .."41 

I 	 ,1J,f1‘11,1 	Ă II 41/ JJJJJ, Jf,Lli 	1 11 , 1 	q4 	 ■;.11 
44j; „.;-, 	

Jefivwq' /t,1,•.JI I ,,Jc 	 ;#4.4 4 	41' 1 -4 444-4-1; 
;  

, 

i 	f 	bt,';g4 r i jjc ;4‘ trri 

.`t 	i i ţ 	 .1-k-,1:2-  

• I _ÎrL l i j 	rj ■■ r; 	1 1;A%!.i 	 ■ tv 



EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A. 
AUTORIZAT DE A.S.F. RA-010/04.10.2003; CUI: 5328123; ONRC: 

riek  EUROINS 	J23/2823/2011; Cod operator de date cu caracter personal 5851; 
Cod LEI 315700GZA843JXKTj400; Banca: BCR, Suc. Libertatii, IBAN: 

R082RNCB006900037535000; Sediul central: Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, 
Global City Business Park, Cladirea 023, Voluntari, jud. Ilfov; 

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

Ro SIPITEX e 
CWriFIED MANAGEMENT SVSTEr 

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ  PROFESIONALĂ  A PERSONALULUI MEDICAL 

MD 2000420266 

POLIŢA DE ASIGURARE 	  
Unitatea teritorial ă : DJ200 - Agentia Craiova Tel 	0251416062 

Nume emitent: Baloiu Marinela Cod: 

Inlocuieşte/reinnoie ş te poliţa: MD 2000295696 

ASIGURAT CONTRACTANT 
Nume: DOGARU CARMEN ADRIANA Denumire : CMF DR.DOGARU CARMEN ADRIANA 

Ad 	 _ 
DC 	

I. ,Et 

Telefo 

CNP: ; 
CALITH i cm HblUUKH I ULUI: 

X medic specialist alte specializ ă ri 
farmacist asistent medical / moaş e / asistent farmacie 

PERIOADA DE ASIGURARE:   De la: 01.01.2019 	Pân ă  la: 31.12.2019 
LIMITA RĂSPUNDERII PRIMA DE ASIGURARE MONEDA 
Vătămă ri corporale ş i pagube materiale 
pe eveniment ş i agregat 12000.00 

13.50 EUR 
Daune morale pe eveniment ş i agregat 3000.00 

S-a achitat azi 	19.11.2018 	suma de 	62.96 RON 	(curs valutar 4.6639 ) cu documentul de plată  (chitanţă , 
ordin de plată , etc.) 	EMA2000420266 	reprezentând Rata 1 	/ Plată  integral ă  X 
EŞALONAREA RATELOR DE PRIMĂ :   Rata 2: scadentă  la: 
MENŢ IUNI SPECIALE: 
Specialitate : Medici de familie si medici de medicina generala 

BAZELE 
CONTRACTUALE 

■.2, Condiţii generale de asigurare 
3 Clauză  suplimentară  

Clauză  suplimentară  

incheiat ă  azi: 	19.11.2018 	in localitatea CRAIOVA - DOLJ 	 1n 2 exemnlanz 

Am luat la cunoştinţă  de condiţiile de asigurare ş i sunt de acord cu incheierea poli ţei de asigurare. 

MDpoli00 18 

A IGURAT 

(Semn ăt (ppil ă ) 
REPREZENTANT EUROINS 

(Semn ă ilă ) 



RONIÂNIA 
NirNISTERUL FINA_N ŢELOR PUBLICE 

AGENŢIA X1 Ţ ONALÂ DE DIINISTRAE FISC ALĂ  
CERT1FICAT DE iiVREGISTRARE FISCAL Ă  

Seria A Nr. 01 ^) 305-1 
enumire/Nume ş i prenume: 

DOGARU G. CARMEN-ADRIANA - CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE 

CNP : 

Domiciu I IbUctl. JUU. iJolj, Mun. Craiova, 
Cal Bucure ş tI, BI.N1b, Ap.2 

F:in ă tent 	
Codul de inregistrare fiscal ă  (C.I.F.): 	20556281 

000000000000000000000733446664 
	

Data atribuirii (C.I.F.): 01.01.2007  

Data eliber ă rii: 01.01.2007 

M.F.P 	13 20.q9/2 Se itilizeaz ă  incepind cu 01.01.201r7 



/0 

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  DOLI 
REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE 

PARTEA I 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE - ANEXĂ  

Cabinetul : Dr. DOGARU G. CARMEN ADRIANA 	forma de organizare individual 
este inregistrat în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub num ărul de identificare 	574213 
data 	17.09.1999 

Adresa Cod  1100  Localitatea  	 Craiova  	Strada  	 Calea Bucuresti  	Nr.  - 

B1‘ 	N 1b 	Se. 	Ap. 	2 
Medic fitular 
(imputernicit) 
Activităţi autorizate 
din data de 06.04.2009 

 

Dr. DOGARU G. CARMEN - ADRIANA cod personal 	389268 

 

Medicină  de farniiie; Echografie general ă . 

    

     

DIRECTOR  EXECUTIV, 
Dr. DOLOREIS  TĂTAR 

Responsabil 
Registrul  Unic  al Cabinetelor Medicale, 

Dr.  ELENA,ŞELEA 

Legea 629 / 2001, Art. 12 şi 12 Cabinetele medicale sunt obligate s ă  Intocmească  şi să  transmită  situaţiile stabilite prin norme 
ale Ministerului S ănătăţii şi Familiei, privind starea de s ănătate şi demografică  a populaţiei. 
Titularul este obligat să  comunice D.S.P. Dolj orice modific ări survenite în activit ăţ ile autorizate, denumirea şi adresa cabinetului 



COLEGIUL MEDICILOR DOLJ 
CRAIOVA, STR. CORNELIU COPOSUNR, 107 

(.7 

	

2002 	din  15.02.2005 	 s o 	o 

in baza prevederilor art. 33, alin. 2 din Le2ca nr. 306/20 :4' 	' citarea 
profesiei de medic i de ti_mctionare a Colegiului Medicilor din Roma ia şi Ordinului Ministenflui S ăn ă tă tii şi Familiei nr. 153/2003, privind inflintarea, organizarea ş i 
functionarea cabinetelo.r meclicale, se elibereaz ă  prezentul 

CERTIFICAT DE AVIZARE 
A CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL 

cu numele  C.M.I DR DOGARU CARMEN- ADRIANA 
nr. cabinete . 	1 

specialită ti 
MFDICINADE FAMILIE 	 Dr.  DOGARU CARMEN- ADRIANA 
	  Dr. 3  
	  Dr .  

	

4  	 Dr. 

	

5 	.  	 Dr .  

	  Dr.  

	

7  	

	

Dr 	 
8 

Dr. 

10 	 Dr. 

competente - 
ECHOGRAFTE 	

Dr_ 	 C2, 

	

9  	
8 

	

6  	

10 

7 

4 
5 

3  

	  Dr. 	 
	  Dr. 	 

	  Dr. 	 
	  Dr. 	 
	  Dr. 
	  Dr. 

Dr. 

	

Dr. 	 

	

Dr. 	 

aflat la adresa 
 :  Localitatea 	CRAIOVA 

nr. 	 
Bloc N.I.b  Etaj 	Scara 	 Ap .  2 parter  

Reprezentant le£;alldelet.tat _DR  DOGARIJ CARMEN -ADRIANA 

9 
Dr .  

Str CALEABUCURESTI 

PREZENTULAVIZ ESIE VALABIL P~ATAI5E 03 01 2020 

PREŞEDINTELE 
COLEGIULUI MEDICILOR DOI 

DR. DORLT MIHAI DOBRESCI 



CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr. 	din  2d2  0/. 2C125"  
1.Părţile contractante 
1.1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova 

str. A. I. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentat prin ec. Antonie Solomon, având func ţia de Primar, in calitate de concedent„ 
şi 
1 2 DOGARI Ţ  G. CARMEN ADRIANA (domiciliată  in 

CNP 	 medic titular al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. 
DOGARU G. CARMEN ADRIANA, cu sediul social in Craiova, str. Calea Bucure şti bl. Nlb, 
ap. Z,inregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale partea I sub nr. 574213 din 17.09.1999, cod fiscal 2620121163191, avănd contul R044CB1T171021034M001000 
deschis la BC ION TIRIAC SA, 

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

imobil) in care funcţionează  Cabinetul Medical Individual Dr. Dogaru G. Carmen Adriana, 
situat in Craiova, str. Calea Bucure şti bl. Nlb, ap. 2, format din 10 incăperi in suprafaţă  totală  de 65 m2, conform schi ţei spaţiului (anexa nr. 1). 

2.2. Spaţiul este concesionat impreun ă  cu titularul Cabinetului Medical Individual Dr. 
Stelea Mariana conform acordului de voin ţă  privind impărţirea timpului de folosin ţă  a spaţiului (anexa nr. 2). 

2.3. Suprafaţa care face obiectul prezentului contract de concesiune este de 41,15 m2 , calculată  conforrn anexei nr. 3. 
2.4. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz ă  de proces-verbal 

care va constitui anexa nr. 4 la contractul de concesiune. 
2.5. Este interzisă  subconcesionarea in tot sau in parte, unei ter ţe persoane, a spaţiului 

care face obiectul prezentului contract de concesiune. 
3. Termenul 
3.1. Durata concesiunii este de 15 ani, incepând cu data de 03.01.2005. 
3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentm o perioad ă  egală  cu cel mult jumătate din durata sa ini ţială, astfel incât durata intregului contract s ă  nu depăşească  49 de ani. 
4. Redevenţa 
4.1. Redevenţa este de 1 euro/m2/an in primii 5 ani. 
4.2. După  primii 5 ani nivelul minim al redeventei se va stabili 

de la preţul pieţei, sub care redevenţa nu poate fi acceptat ă . După  
redevenţei va fi prevăzut intr-un act adi ţional semnat de ambele părţi co 

4.3. Plata redeven ţei se face pfin conturile: 
- contul concedentului fir R~REZ29121220207)=XX, 

Municipiului Craiova; 
- contul concesionarului nr R044CDT7171021034M001000, 

TIRIAC SA 

de concedent, pornind 
negociere cuantumul 

ntractante. 

deschis la Trezoreria 

deschis la BC ION 



4.4. Pentn-r primii 5 ani, ?ncepf;nd din anul 2005, plata redevenfei se va face ?n primul
trimestru al anului respectiv. Ulterior, termenul de plata a redeven!*i ** .ru stabili piin a"t
adi(ional.

4.5. Neplata redeven{ei in termenul prevlzut la pct. 4.4 dd dreptul concedentului sE
pretindi penalit5li in cuantum de A,25Yo din valoarea acesteia pe zi de intarziere.

4-7. Neplata redeven{ei pentru o perioadi de un an duce la rezilierea contractului.
5. Drepturile pl4ilor
5. I . Drepturile concesionarului
5.1.1. Concesionarul are dreptul de a exploata ?n mod direct, pe riscul qi pe

rdspunderea sa; bunul imobil care face obiectul prezentului cCIntract de concesiune.
5.2. Drepturile concedentului
5.2.1. Concedentui are dreptul s[ inspecteze bunul imobil concesionat, s[ verifice

stadiul de realizare a investiliilor, precum qi modul in care este satisfrcut interesul public prin
rcalizarea activit[lii sau serviciului public, verificind respectarea obligaliilor asumate de
concesionar.

5-2"2- Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului gi in
urmdtoarele condilii:

6. Obligaliile pl4ilor
6. 1. Obliga{iile concesionarului
6.1-1- Coneesionarul este obligat s[ asigure exploatarea eficace in regim de

continuitate 5i de permanenli a bunului imobil care face obiectul concesiunii.
6.1.2. Concesionarul este obligat sa pl[teasca redevenla.
6'1.3' Concesionarul are obligafia de a restitui bunul cancesinnat, dupi expirarea

contractului de concesiune, in deplini proprietate, liber de orice sarcinl, inclusiv investiliile
realizate, cel pulin in conditiile in care a fost preluat, ?n caz contrar urmdnd sI suporte
contravaloarea daunelor produse.

6-l-4- Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate realiza lucriri
de modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului.

6-1.5. in termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune
concesionarul este obligat s[ depunl, cu titlu de garanliq o sum6 de 1.350.000 lei,
reprezentind o coti-parte din suma datorati concedentului cu titlu de redeven{I pentru primul
an de activitate.

6-1.6- La incetarea contractului de concesiune din alte eauze decat prin ajungere la
termerl excluzind fo4a majord ryi cazul fortuit, concesionarul este obligat se asigure
continuitatea prestirii activit[lii sau serviciului public, ?n condigiile stipulate ?n contract, p6nd
la preluarea acesteia de cltre concedent.

6.1.?' in eazut in eare concesionarul sesizeazi existenla sau posibilitatea existenlei unei
cavze de natur[ sE conduc6 la imposibilitatea realizdrii activitelii sau serviciului public, va
notifica de indatl acest fapt concedentului, in vederea lulrii m6surilor ce se impun pentru
asigurarea continuitdlii activitdlii sau serviciului public.

6.1.8. Concesionarul are obliga{ia de a onora anumite solicitari ale Ministerului
Sdn5t[lii, specifice sistemului sanilar {efectuare de girzi, acordare de asistentd medicall de
specialitate anumitor categorii de pacienli etc), 

"ar" 
,ro, fi reglementate prin ordin al

mini strului sdnltdfii.
6.2. Obligaliile concedentului
6'?.1' Concedentul este obligat sl nu il tulbure pe concesionar in exerciliul drepturilor

rezultate din prezentul contract de concesiune.



6'2'2' concedentul nu are drephrl si modifice ?n mod unilateral corrtractul deconcesiune, in afar[ de cazurile prevrzute expres de lege qi de prezentul contracr,6'2'3' concedentul este obligat sd noiifice conJesi,onarului aparilia oricEror imprejur6ride natur[ sd aduc5 atingere drepturiior concesionarului, dac6 are cunoqtinla despre aceasta.7" Modifi carea contractului
7'1' concedentul poate modifica unilateral partea reglementari a prezentului contractde concesiune, cu notificarea prealabili a concesioo*ui.ri, din motive exceplionale legate deinteresul nafional sau local, dupX caz. 

r.-srs'|

7 '2'1' r&cazul in care modificarea unilate rald acontractului de concesiune ii aduce un
|f,i$;.t'' 

eoncesionarul are dreptul sr primeasca in moo prompt o despdgubire adecvatr qi
7 '2'2' in 

"a 
de dezacord intre concedent qi concesionar cu privire la valoareadesp[gubirii, aceasta va fi stabilit[ de instanfa judecdtoieascd competentd.7 '2'3' Dezacordul dintre concedent qi *n .rionu, .., p.iuir* la despdgubiri nu poate sd

:ffil?ix,:i 
temei pentru eoncesionar care s[ conduc6 la susrragerea de ia obliga]iile sale

8. incetarea contractului de concesiune
8' 1' Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmdtoarele sit*atii:a) la expirarea duratei stabilite in prezentul contractlffi;';#;? *on,rin in scrisprelungirea acestuia, in condiliile legii;
b) ?n cazul in care interesul nalional sau local o impune, prin denunlarea unilaterald decdtre concedent, cu plata unei d.erpagt;iri.1u-t- +i-|i.iJiti in **"inu 

"o".*J*rt 
rt.ri;c) fn cazul nerespectxrii obligaliilo. *on *"toJ* de cdtre *orr""rio.rur, prin reziliereunilaterald de cltre concedent, cu plat"a unei desprgubiri in sarrina coneesionarului;d) ?n cazirl nerespect5rii obligaliilor contlstuale de crtre concedent, prin reziliereaunilateralS a eontraetului de citrJ

concedentului, 
,c!*''r u€ uarre conceslonar, cu plata de despigubiri in sarcina

. e) la disparigia
rmposibilitatii obiective
despdgubiri;

dintr-o cauz[ de fo46 major[, a bunului concesionat sau in cazula concesionarului de a_l exploat4 p*n ..o.rn1*_, *re pf"a unei

spa{iilor dupi concesionare atrage rezilierea de drept a
f) sehimtrarea destinatiei

contractului de concesiune;
g) concesionarul poate denunla unilateral contractul de concesiunc pentru motivepersonale, notificf,nd concedentul cu 6d de zile inainte de Jata denun![rii;h) in cazul in care titularul cabinetului medical nu *ai desftgoarb activitate medical6.9. Rispunderea contractual5
9'1' Nerespectarea de c[tre pdrtile contractante a obriga]iilor cuprinse in prezentulcontract de concesiune atrage ra*punderea contractual[ a pd4ii in curp[.10. Forla majord
10'1' Nici una dintre pa4ile contradante nu rrspunde de neexecutarea la termen gi/saude executarea in mod ouror"rp,r*ator, total *r, pr4iif a oricnrei obligalii care ii revine inbaza prezentului eoffract de concesiune, dacr n"***rui* sau executarea necorespunzatoarea obligaliei respective a fost cauzatdde fo4a majorr, ;*;f*l;r* este definitd ?n lege.' ^ la'z' Partea care invoc5. fo4a majoix **tl, 

"urie"ii 
sl notifice eeleilalte pd4i, in termen

i,"{r#-ff;.:,Tl"l".r1lf**;*r." **ni*entului, iiue i" roure misurile poriuli ?n vederea
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10.3. Dacă  în termen de 	(zile, ofe) de la producere evenimentu1 respectiv nu 
'inceteaz ă, părţile au dreptul s ă  işi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de 
concesiune fără  ca vreuna dintre ele s ă  pretindă  daune-interese. 

11. Notificări 
11.1. In accep ţiunea părţilor contractante orice notificare adresat ă  de una dintre acestea 

celeilalte este valabil indeplinit ă  dacă  va fi transmisă  la adresa/sediul prev ăzut in prezentul 
contract de concesiune. 

11.2. in cazul in care notificarea se face pe cale po ştală, ea va fi transmis ă  prin 
scrisoare recomandat ă  cu confirmare de primire şi se consideră  primită  de destinatar la data 
menţionată  de oficiul po ştal primitor pe aceast ă  confirmare. 

11.3. Dacă  notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se considera primita in 
prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediat ă . 

11.4. Notificările verbale nu se iau in considerare. 
12. Litigii 
12.1. in eazul in care rezolvarea nein ţelegerilor nu este posibil ă  pe cale amiabil ă, ele 

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

adiţional semnat de ambele p ărti contractante. 
13.2. Prezentui contract de concesiune, impreun ă  cu anexele 1 - 4, care fac parte 

integrantă  din cuprinsul sau, reprezint ă  voinţa părţilor şi inlătură  orice alta in ţelegere verbal ă  
dintre acestea, anterioar ă  sau ulterioară  incheierii lui. 

13.3. Prezentul contract de concesiune a fost incheiat în 2 exern la e. 

Seeretar, 

jr. Ni ■ 

/  Director Dir. Patrimoniu, 

Ing. 	- 

Şefrvii A.D.P.P., 

ing. Nnvia Nănău 

Vizat 	 te, 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmă rire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr.   -Y)) 	L22017 

ACT ADIŢIONAL Nr.2/2017 
la contractul de concesiune nr.125150din 28.01.2005 

intre 
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 concedent si 
DOGARU G. CARMEN ADRIANA (domiciliat ă  in 	 _, 2NP- 

medic titular al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. DOGARU G. CARMEN 
ADK1ANA, cu sediul social in Craiova, str. Calea Bucure şti, bl.N1b, ap.2, inregistrat la Registrul Unic al 
Cabinetelor Medicale, partea I sub num ărul 574213 din 17.09.1999, cod fiscal 2620121163191 având contul 
R044CBIT171021034M001000 deschis la BC ION TIRIAC S.A., in calitate de concesionar, 

in conformitate cu prevederile H.C.L.nr.199/26.05.2016, precum ş i cu prevederile H.C.L. nr.238/27.12.2004 
modificată  prin H.C.L.nr.85/27.02.2006 s-a incheiat prezentul act adi ţional la contractul de concesiune 
nr.125150/28.01.2005. 

Art.I. Se modific ă  pct.4.1.din contract şi in mod corespunzător art.I din actul adi ţional nr.1/2016 la contract, 
care va avea urm ătorul con ţinut: 

4.1. Redevenţa este de 14,70 lei/mp/lun ă, Mcepand cu 01.06.2016. 
4.1.1.Redeven ţa anual ă  este in sumă  de 7.258,92 lei (604,91 lei/lun ă). 
4.1.2. Redevenţa aferentă  perioadei 01.06.2016-31.12.2016 este in sum ă  de 4.234,37 lei, cu termen de plată  până  la 30.09.2017. 
Art.II. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr.125150/28.01.2005 r ămân neschimbate. 
Art.III. Prezentul act adi ţional devine parte integrant ă  a contractului de concesiune nr.125150/28.01.2005, 

ffind intocmit in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractant ă . 

Concedent,  ,., 	 Concesionar, 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICBnULUI ., :CRAIOVA 	DOGARU G. CARMEN ADRIANA 

medic titular al 
Pt. PRIMAR 	 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. 

VICEPRIMA. 	 DOGARU G. CARMEN ADRIANA 
MITIAIL GENX 

	

Direcţiali 	oniu, 	 Vizat, 

	

Director 	ativ, 	Control Financiar-Preventiv, 

	

Cristian Ion 	ÂLEA 	Director Executh 
liticia STEFAN- 

r1  
- 

Vizat pentru legalitate, 
Direcţia JuT5dică , 

cons.jur.Isak-3-  
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