
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

         PROIECT    
 
 

             HOTĂRÂREA NR.______ 
privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Dr. Dănciulescu Alina Mihaela, având ca obiect exploatarea spaţiului 

situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.N1b, ap.1 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
17.12.2015; 
         Având în vedere raportul nr.195426/2015 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Dr. Dănciulescu Alina Mihaela, având ca obiect exploatarea 
spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.N1b, ap.1;  
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi completată; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin1, 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se aprobă încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Dr. Dănciulescu Alina Mihaela, având ca obiect 
exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.N1b, 
ap.1, până la finalizarea procedurii de licitaţie publică, dar nu mai mult de 1 an. 

  Art.2. Chiria pentru spaţiul care face obiectul contractului de închiriere prevăzut la 
art.1, se va stabili prin raport de evaluare ce va fi supus aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

  Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de 
închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Fiananciară şi Dr. Dănciulescu Alina Mihaela vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

               INIŢIATOR,   AVIZAT, 
           PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

       Lia-Olguţa VASILESCU           Ovidiu MISCHIANU 
  

 
 



   

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.195426/10.12.2015                       
                                                                                                        SE  APROBĂ, 
                                                                                                           PRIMAR,              
                                                                                                  Lia Olguţa Vasilescu 
                                                                
           
                                                                   RAPORT  

privind încheierea unui contract de închiriere  între Consiliul Local al    Municipiului 
Craiova şi Dr.Dănciulescu Alina Mihaela, medic titular al Cabinet  Medical Individual 

Dr.Dănciulescu Alina Mihaela 
 

 
 În cadrul Dispensarului medical situat in Craiova, str. Calea Bucureşti, bl.N1b, ap.1, 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, a funcţionat în baza contractului de 
concesiune nr.125155/28.01.2005, Cabinetul Medical Individual Dr.Mănescu Luminiţa 
Cleopatra. Contractul a fost încheiat potrivit prevederilor H.G.nr.884/2004, privind 
concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi în temeiul Hotărârii Consiliului 
Local nr.238 /2004, modificată prin Hotărârea nr.85/2006. Durata iniţială a concesiunii a fost 
de 1 an şi 10 luni, începând de la 03.01.2005, dar modificată ulterior, prin actul adiţional 
nr1/27.06.2006 la 6 ani şi 10 luni începând de la 03.01.2005. 
 În conformitate cu prevederile HCL nr.805/19.12.2013 şi cu contractul de vânzare-
cumpărare a praxisului nr.42/14.11.2013, s-a încheiat Actul Adiţional nr.4/2014 la contractul 
de concesiune nr.125155/ 28.01.2005 (Avocat Adela Letiţia Belu), ca urmare  a cesiunii 
obiectului contractului încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Mănescu 
Luminiţa Cleopatra, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Mănescu Luminiţa 
Cleopatra către dr. Dănciulescu Alina Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical Individual 
Dr. Dănciulescu Alina Mihaela. Astfel că, de la data 06.01.2014  contractul de concesiune a 
fost preluat de către dr. Dănciulescu Alina Mihaela.  
     Conform prevederilor art.3.2. din contractul de concesiune prin care "contractul de 
concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa 
iniţială", actele adiţionale încheiate pe perioada derulării contractului de concesiune (nr.2 şi 
nr.3 şi nr.5) au prelungit durata concesiunii însă, în prezent contractul de concesiune 
nr.125155/28.01.2005 este încetat prin ajungere la termen. Menţionăm că redevenţa aferentă 
folosirii spaţiului care face obiectul prezentului contract a fost achitată în termen. 
 Prin adresa înregistrată sub nr.177950/26.11.2015, d-na dr. Dănciulescu Alina Mihaela 
solicită iniţierea procedurii privind concesionarea/închirierea spaţiului cu destinaţia de cabinet 
medical situat în Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.N1b, ap.1, respectiv acelaşi spaţiu care a făcut 
obiectul contractului de concesiune menţionat mai sus,  astfel încât să nu fie produse perturbări  
în activitatea de asistenţă medicală primară. La acest cabinet medical beneficiază de servicii 
medicale un număr de 2692 persoane, astfel că neîncheierea contractului de concesiune pentru 
spaţiul cu destinaţia de cabinet medical va avea drept consecinţă neîncheierea contractului de 
furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate CAS Dolj, şi prin urmare un 
număr de 2692 cetăţeni nu vor mai putea beneficia de serviciile medicale. 
 Doamna Dr.Dănciulescu Alina Mihaela a solicitat încheierea unui nou contract de 
închiriere/concesiune pentru folosirea acestui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în 
Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.N1b, ap.1, depunând în acest sens schiţa cabinetului, acordul 
de voinţă al celorlalţi medici de familie care îşi desfăşoară activitatea medicală în acelaşi 



   

Dispensar medical, respectiv, Dr.Neacşu Ioana, Dr.Cerban Mihaela. 
 Potrivit H.G.nr.884/2004 art.2 "(1) Concesionarea imobilelor în care funcţionează 
cabinetele medicale înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr.124/1998, republicată, cu 
completările ulterioare, prevăzute la art.1 alin.(1), se face fără licitaţie publică şi potrivit 
dispoziţiilor prezentei hotărâri. 
 (2) Spaţiile concesionate potrivit alin.(1) vor fi utilizate doar în scopul desfăşurării de 
activităţi  medicale." 
 Potrivit Legii nr.95/2006, Art. 74. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot 
acorda facilităţi şi stimulente aferente instalării unui medic, înfiinţării şi funcţionării 
cabinetului de medicină de familie, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
 

             În baza dispoziţiilor alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale pot încheia cu 
reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie un contract civil în care să se 
consemneze drepturile şi obligaţiile părţilor.  
 De asemenea, conform Regulamentului Cadru de închiriere a bunurilor aparţinând 
domeniului public sau privat al Municipiului Craiova, Capitolul Dispoziţii finale, Art.93, 
" La data expirării contractelor de închiriere încheiate anterior prezentului regulament, acestea 
se vor prelungi cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova." 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu Legea nr.95/2006, privind reforma in 
domeniul sănătăţii cu modificările si completările ulterioare, şi H.G.nr. 884/2004, privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

1. Încheierea unui contract de închiriere cu  dr. Dănciulescu Alina Mihaela, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Dănciulescu Alina Mihaela, având ca 
obiect exploatarea spaţiului situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, bl.N1b, ap.1, 
până la finalizarea procedurii de licitaţie publică, dar nu mai mult de 1 an. 

2. Chiria va fi stabilita prin raport de evaluare ce va fi supus aprobarii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

            3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de închiriere, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Dănciulescu Alina Mihaela, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Dănciulescu Alina Mihaela, pentru prevederile de 
la punctul 1 din prezentul raport. 
           
 
 
                 Director Executiv,                                          Şef Serviciu, 
        cons.jur.Cristian Ionuţ GÂLEA                     Gabriel SMARANDA 
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