
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                      PROIECT 
 

 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind  scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spaţiului cu destinaţia 
de cabinet medical stomatologic, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa 

Nouă, bdul.Oltenia, nr.41  
 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2020; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.41093/2020, raportul nr.44218/2020 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.44995/2020 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spaţiului cu destinaţia de cabinet 
medical stomatologic, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, 
bdul.Oltenia, nr.41;  
           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 şi Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale 
         În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu art.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.297 alin.1 lit.c, art.332-348, art.354, art.355 şi art.362 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 5 ani, 

a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, care aparţine domeniului 
privat al Municipiului Craiova, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa 
Nouă, din municipiul Craiova, B-dul Oltenia, nr.41, în suprafaţă de 12,66 mp,  la 
care se adaugă cota indiviză aferentă  spaţiilor comune, în suprafaţă de 10,53 mp., 
identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini, Documentaţia de atribuire şi Contractul de închiriere 
privind închirierea prin licitaţie publică, a spaţiului identificat la art.1, conform 
anexelor nr.2 -4  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Chiria lunară aferentă închirierii prin licitaţie publică, a spaţiului identificat la art.1, 
va fi stabilită prin raport de evaluare care va fi însuşit de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 şi nr.163/2017. 

   
 



 
   Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu şi vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

             Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 
                      

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU  
SERVICIUL URMARIRE CONTRACTE ,AGENŢI ECONOMICI 
Nr. 41093/04.03.2020 

 

                                                  Referat de aprobare  

la Proiectul de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie a unui  spaţiu  cu destinaţia de 

cabinet medical stomatologic, în suprafaţă de 12,66 mp, din cadrul Policlinicii 

Stomatologice Craioviţa Nouă  

   

În cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, situată în Craiova, B-dul  
Oltenia, nr. 41, îşi desfăşoară activitatea 15 cabinete medicale, 2 cabinete de tehnică 
dentară şi o radiologie, în baza contractelor de concesiune şi de închiriere încheiate între 
medicii titulari ai cabinetelor medicale şi autoritatea locală. 

Spaţiul cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, în suprafaţă de 12,66 mp, 
situat la etajul Policlinicii, identificat în releveu la poziţia 29, este in prezent  liber. 

In spatiul medical mai sus menţionat şi-au desfăşurat activitatea 2 medici 
stomatologi in regim de tură/contratură, ale căror contracte de concesiune au incetat prin 
HCL nr.178 /26.04.2018 si HCL nr. 276/28.06.2018. 

În vederea atragerii de venituri la bugetul local şi având în vedere existenţa unor 
cereri de inchiriere /concesionare a spaţiilor medicale ,din partea unor medici stomatologi, 
în vederea desfăşurării activităţii de medicină dentară, este necesară scoaterea la licitaţie a 
acestui spaţiu, în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani.  

          Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  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, Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordonanţa nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea 
cabinetelor medicale precum şi, în conformitate cu prevederile 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, este necesară şi oportună promovarea 
proiectului de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică a spaţiului  cu destinaţia de 
cabinet medical stomatologic în suprafaţă de 12,66 mp, situat la etajul imobilului, la care 
se adaugă cota indiviză  aferentă la spaţiile comune, identificat în releveu la poziţia 29, din 
cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă . 
  
  

Director Executiv, 
Cristian Ionuţ Gâlea 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA PATRIMONIU  

Serviciul Urmărire Contracte, Agenți Economici 

Nr. _______ /04.03.2020 

 



   

                                                  Referat de aprobare  

la Proiectul de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie a unui  spaţiu  cu destinaţia de cabinet 
medical stomatologic în suprafaţă de 12, 66 mp, din cadrul Policlinicii Stomatologice 
Craioviţa Nouă  

   

În cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, situată în Craiova, B-dul  
Oltenia, nr. 41, îşi desfăşoară activitatea 15 cabinete medicale, 2 cabinete de tehnică 
dentară şi o radiologie, în baza contractelor de concesiune şi de închiriere încheiate între 
medicii titulari ai cabinetelor medicale şi autoritatea locală. 

Spaţiul cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, în suprafaţă de 12,66 mp, 
situat la etajul Policlinicii, identificat în releveu la poziţia 29 este in prezent este liber. 

In acest spatiu isi desfaşurau activitatea 2 medici stomatologi in regim 
tură/contratură ale căror contracte au incetat prin HCL nr.178 /2018 si HCL nr. 276/2018. 

În vederea atragerii de venituri la bugetul local şi, având în vedere existenţa unor 
cereri de inchiriere a spaţiilor medicale din partea unor medici stomatologi, în vederea 
desfăşurării activităţii de medicină dentară, este necesară scoaterea la licitaţie a acestui 
spaţiu, în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani. . 

            Potrivit art.362, alin(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 închirierea bunurilor proprietate privată a unităţii administrativ - teritoriale se 

aprobă prin hotărâre a consiliului local, iar conform art 334, alin (1),  propunerea de 

închiriere prin licitaţie publică trebuie să aibă la bază documentaţia de atribuire 

alcătuită din: 

a) caietul de sarcini; 

b) fişa de date a procedurii; 

c) contractul-cadru cu clauzele contractuale obligatorii, 

d) formulare şi modele de documente.  
         Faţă de cele prezentate, în conformitate cu    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, Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordonanţa nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea 
cabinetelor medicale precum şi, în conformitate cu prevederile art.108, lit.c, art.129, alin.2, 
lit.c  croborat 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, este necesară şi oportună promovarea proiectului 
de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică a spaţiului  cu destinaţia de cabinet 
medical stomatologic în suprafaţă de 12,66 mp, situat la etajul imobilului,  la care se 
adaugă cota indiviză aferentă la spaţiile comune, identificat în releveu la poziţia 29,  din 
cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă . 

  
  

Director Executiv, 
Cristian Ionuţ Gâlea 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU  
SERVICIUL URMARIRE CONTRACTE AGENTI ECONOMICI 
Nr.  /                   2020 

 

                                             Referat de aprobare , 

 

la Proiectul de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie a unui  spaţiu  cu destinaţia de 

cabinet medical stomatologic în suprafaţă de 13,03mp, identificat la poziţia nr. 39 din 

releveu, din cadrul Policlinicii Stomatologice  Craioviţa Nouă  

 

În cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, situată in Bulevardul Oltenia 
nr. 41 îşi desfăşoară activitatea 15 medici, 2 tehnicieni dentari şi o  radiologie  în baza 
contractelor de concesiune şi de închiriere . 



   

Spaţiul  cu destinaţia de cabinet medical stomatologic ,în suprafaţă de 13,03 mp , de 
la etaj, identificat în releveu cu poziţia 39, a avut destinaţia de laborator iar prin HCL nr. 
94/27.02.2014 s-a aprobat schimbarea destinaţiei din laborator în cabinet medical 
stomatologic iar in prezent este liber.  

 În vederea atragerii de venituri la bugetul local si având în vedere existenţa unor 
cereri de inchiriere ,a unor medici stomatologi este necesară scoaterea la licitaţie a acestui 
spaţiu, în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani,  întrucat acest spaţiu  este liber . 

 Potrivit art. 362 alin(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
închirierea bunurilor proprietate privată a  unităţii administrativ-teritoriale se aprobă prin 
hotărâre a consiliului local iar conform art. 334, alin (1) propunerea de închiriere prin 
licitaţie publică trebuie să aibă la bază documentaţia de atribuire alcătuită din: 

a) caietul de sarcini; 

b) fişa de date a procedurii; 

c) contractul-cadru cu clauzele contractuale obligatorii, 

d) formulare şi modele de documente.  
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu 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, Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, a Ordonanţei nr. 124 /1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
medicale precum şi  în conformitate cu prevederile 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 este necesară şi oportună promovarea proiectului 
de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică a spaţiului  cu destinaţia de cabinet 
medical stomatologic în suprafaţă de 13,03mp la care se adaugă cota indiviza aferentă la 
spaţiile comune, idententificat în releveu etaj, la poziţia 39 din cadrul Policlinicii 
Stomatologice  Craioviţa Nouă . 

Director Executiv, 

Cristian Ionuţ Gâlea 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Faţă de cele prezentate, având în vedere , 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, Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , cu modificările şi completările 
ulterioare, a Ordonanţei nr. 124 /1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
medicale precum şi  în conformitate cu prevederile cu 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 Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

1. Aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului cu 
destinaţia de cabinet medical stomatologic în suprafaţă de 13,03 mp,  la care se adaugă 
cota indiviza aferentă la spaţiile  comune   ,situat în Craiova , Policlinica Stomatologică 
Craioviţa Nouă , b-dul  Oltenia nr. 41 ,ce aparţine domeniului privat al Municipiului 
Craiova 

2. Aprobarea Caietului de Sarcini, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului cu destinaţia de 
cabinet medical stomatologic în suprafaţă de 13,03 mp, la care se adaugă cota indiviza 
aferentă la spaţiile comune  , situat în Craiova , Policlinica Stomatologică Craioviţa 
Nouă, b-dul  Oltenia nr. 41 ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, 
prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul raport; 

3.Aprobarea Documentaţiei de Atribuire privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 
perioadă de 5 ani, spaţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic în suprafaţă 
de 13,03 mp, la care se adaugă cota indiviza aferentă la spaţiile comune  , situat în 
Craiova , Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă , b-dul  Oltenia nr. 41 ce aparţine 
domeniului privat al Municipiului Craiova, prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul raport. 

4.Aprobarea contractului-cadru de închiriere spaţiului cu destinaţia de cabinet medical 
stomatologic în suprafaţă de 13,03 mp , la care se adaugă cota indiviza aferentă la 
spaţiile  comune  , situat în Craiova , Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă , b-dul  
Oltenia nr. 41 ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, prevăzut în 
Anexa nr. 4 la prezentul raport. 

5.Chiria lunară privind închirierea prin licitaţie publică va fi stabilită prin raport de 
evaluare care va fi însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

6. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.238/2004 , Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2006 
şi  a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.163/2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Proiectul de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie a spaţiului cu destinatia de 

cabinet medical stomatologic situat la etaj ,în suprafată de 13,03 mp , identificat cu 

poz.39 releveu, si spaţii comune  în suprafaţă de     mp  din cadrul Policlinicii 

Stomatologice Craioviţa Nouă, situată în Craiova, Bulevardul  Oltenia nr. 41, ce 

aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova  

 
În cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, situată in Bulevardul Oltenia 

nr. 41 îşi desfăşoară activitatea 15 medici ,2 tehnicieni dentari şi o  radiologie  în baza 
contractelor de concesiune şi de închiriere . 
  Spaţiul  în suprafaţă de 13,03 mp , de la etaj, identificat în releveu cu poziţia 39, a 
avut destinaţia de laborator iar prin HCL nr. 94/27.02.2014 s-a aprobat schimbarea 
destinaţiei din laborator în cabinet medical stomatologic iar in prezent este liber.  
 În vederea atragerii de venituri la bugetul local si având în vedere existenţa  
 



   

 
 
 
cererile cu nr.180842/17.10.2019 ale  d-nului Rădulescu George Alberto şi 
nr.14324/23.01.2020 a d-nei Toma Maria Laurenţa,  prin care se solicită  închirierea unui 
spaţiu cu destinatia de cabinet medical stomatologic din Policlinicii Stomatologice 
Craioviţa Nouă, situată în Bulevardul  Oltenia nr. 41este necesară scoaterea la licitaţie a 
acestui spaţiu, în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani . 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.                / 2019 
                                                      Referat de aprobare , 
 

la Proiectul de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie a spaţiului cu destinatia de 
cabinet medical stomatologic, situat la etaj ,în suprafată de 13,03 mp , identificat cu 

poz.39 releveu, si spaţii comune în suprafaţă de     mp din cadrul Policlinicii 
Stomatologice Craioviţa Nouă, situată în Craiova, Bulevardul Oltenia nr. 41, ce 

aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova 
 
 
 
 
 

În cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, situată in Bulevardul Oltenia 
nr. 41 îşi desfăşoară activitatea 15 medici ,2 tehnicieni dentari şi o radiologie în baza 
contractelor de concesiune şi de închiriere . 
Spaţiul cu destinatia de cabinet medical stomatologic în suprafaţă de 13,03 mp este situat 
la etaj, identificat în releveu la  poziţia 39, a avut destinaţia de laborator iar prin HCL nr. 
94/27.02.2014  s-a aprobat schimbarea destinaţiei din laborator în cabinet medical 
stomatologic iar  in prezent este liber. 
În vederea atragerii de venituri la bugetul local si având în vedere cererile cu 
nr.180842/17.10.2019 ale d-nului Rădulescu George Alberto şi nr.14324/23.01.2020 a d- 
nei Toma Maria Laurenţa, prin care se solicită închirierea unui spaţiu cu destinatia de 
cabinet medical stomatologic din cadrul  Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, situată 
în 
Bulevardul Oltenia nr. 41 este necesară scoaterea la licitaţie a acestui spaţiu, în vederea 
închirierii pe o perioada de 5 ani  

 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În Municipiul Craiova a fost construit “COMPLEX SPORTIV CRAIOVA-STADION DE 

FOTBAL“ de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice , prin Compania 
Naţională de Investiţii „CNI” SA.  

Prin realizarea acestei investiţii s-a urmărit să fie asigurate condiţiile necesare desfăşurării 
competiţiilor sportive de nivel FIFA, UEFA EURO 2020, UEFA Champions League, UEFA 
Europa League, FRF –Liga I şi celelalte competiţii interne de fotbal, meciuri de rugby cu public 
pentru nivel mondial şi naţional - în varianta Rugby League City şi în varianta Rugby Union. 

Stadionul are o capaciate de 30.000 de locuri pentru spectatori, fiind conceput să poată găzdui 
meciuri de nivel european şi meciuri din Liga I FRF, iar în timpul nealocat competiţiilor sportive, 
complexul sportiv poate permite găzduirea altor evenimente cu public: concerte, conferinţe, 
târguri, expoziţii, întruniri, festivităţi, etc. 

Ca urmare a realizării acestui obiectiv de investiţii, prin HCL nr. 437/2017 s-a aprobat 
modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, prin 
completare cu bunul “Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal, B-dul Ştirbei, nr. 34, 
Municipiul Craiova, judeţul Dolj”. 

Prin executarea acestui complex s-a urmărit realizarea unui stadion la standarde 
internaţionale, care să asigure: gradul de confort al tuturor spectatorilor prezenţi la meciuri, 
condiţii optime de joc şi antrenament.  

Prin realizarea acestui complex sportiv se crează un impact pozitiv asupra dezvoltării 
municipiului, fiind atraşi şi un număr cât mai mare de turişti participanţi la evenimentele sportive 
în acest complex sportiv, şi totodată dezvoltarea pieţei locurilor de muncă din Craiova. 

Mărirea numărului locurilor de muncă se va realize şi prin punerea în valoare a hotelului şi 
restaurantului din incinta acestui complex sportiv, ce vor satisface cerinţele turiştilor precum şi a 
cetăţenilor din Craiova.     

În vederea atragerii de venituri la bugetul local şi a unei bune administrări a hotelului şi a 
restaurantului  Consiliul Local al Municipiului Craiova a hotărât prin HCL nr. 500/21.12.2017 
concesionarea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 15 ani, a hotelului şi restaurantului din 
incinta  “COMPLEX SPORTIV CRAIOVA-STADION DE FOTBAL, iar prin HCL nr. 
129/29.03.2018 au fost aprobate Caietul de Sarcini şi Documentaţia de Atribuire din cadrul 



   

procedurii de concesionare prin licitaţie publică a hotelului şi restaurantului (ce va fi numit în 
continuare OBIECTIV). 

În vederea concesionării acestui OBIECTIV, autoritatea publică locală a organizat: 
- Prima procedură de atribuire prin licitaţie publică a acestui OBIECTIV, la care nu a 

fost înregistrată nicio ofertă. Ca urmare acestă procedură a fost anulată (vezi raportul 
acestei proceduri nr. 3604/09.01.2019, cu propunerea de a se organiza o nouă 
procedură de licitaţie publică. 

- A doua procedură de atribuire prin licitaţie publică a acestui OBIECTIV, la care nu a 
fost înregistrată nicio ofertă. Ca urmare acestă procedură a fost anulată (vezi raportul 
acestei proceduri nr. 35153/21.02.2019, cu propunerea de a se organiza o nouă 
procedură de concesionare prin negociere directăconform prevederilor din art. 26 şi art. 
25 alin (2) din OUG nr. 54/2006. 

- Procedura de atribuire prin negociere directă a acestui OBIECTIV, la care nu a fost 
înregistrată nicio ofertă. Ca urmare acestă procedură a fost anulată (vezi raportul 
acestei proceduri nr. 84501/08.05.2019. 

 Având în vedere că în acest moment nu mai există posibilitatea organizării de alte proceduri 
de concesionare (deoarece toate procedurile prevăzute prin OUG 54/2006 au fost organizate , dar 
anulate din cauză că niciun ofertant nu s-a prezentat pentru concesionare) este necesară şi 
oportună iniţierea unui hotărâri privind închirierea prin licitaţie publică a acestui OBIECTIV. 

 
 
        PRIMAR                                                                             DIRECTOR EXECUTIV 
MIHAIL GENOIU                                                                           IONUT GÂLEA 
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             RAPORT 
privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet 
medical stomatologic, în suprafaţă de 12,66 mp, din cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, 
situată în Craiova, B-dul Oltenia, nr.41 
 
 În cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, situată în Craiova, B-dul Oltenia, nr. 41, 
îşi desfăşoară activitatea 15 cabinete medicale, 2 cabinete de tehnică dentară şi o radiologie, în baza 
contractelor de concesiune şi de închiriere încheiate între medicii titulari ai cabinetelor 
medicale/tehnicieni dentari/radiologia şi autoritatea locală, 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 nr.85/2006 (privind trecerea 
acestor spaţii din domeniul public în domeniul privat).    
 Obiectul contractelor de concesiune şi de închiriere îl constituie exploatarea spaţiilor în care 
funcţionează titularii cabinetelor/Radiologiei, singuri sau în sistem tură/contratură, precum şi a cotei 
indiviză din spaţiile comune (săli aşteptare, holuri, vestiare, wc, duş, etc), stabilite prin acordul de 
voinţă al acestora. 
 În spaţiul cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, în suprafaţă de 12,66 mp, situat la 
etajul Policlinicii, identificat în releveu la poziţia 29 şi-au desfăşurat activitatea 2 medici stomatologi, 
respectiv, Păsărin Alina Nicoleta, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr. Păsărin Alina, în 
baza contractului de concesiune nr.37424/2006 şi Darie Maria Luiza, medic titular al Cabinet Medical 
Individual Dr. Darie Maria Luiza, în baza contractului de concesiune nr.37426/2006, în regim 
tură/contratură. Ambele contracte de concesiune au încetat în cursul anului 2018, în baza Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.178/26.04.2018 şi Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.276/28.06.2018. 
 Prin încetarea celor două contracte de concesiune, spaţiul cu destinaţia de cabinet medical 
stomatologic în suprafaţă de 12,66 mp, situat la etajul Policlinicii, identificat în releveul imobilului 
la poziţia 29, a rămas liber, fiind astfel necesară şi oportună promovarea proiectului de hotărâre 
privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului mai sus menţionat, la care se va adauga cota 
indiviză aferentă la spaţiile comune. Cota indiviză la spaţiile comune a fiecărui medic de la etajul 
imobilului, partea dreaptă, calculată în conformitate cu prevederile H.C.L.nr.163/2017 este de 10,53 
mp. Având în vedere că suprafaţa spaţiului identificat în releveul imobilului la poziţia 29 este de 12,66 
mp şi cota indiviză la spaţiile comune este de 10,53 mp, rezultă că suprafaţa totală ce va face obiectul 
contractului de închiriere este de 23,19 mp.     
 În vederea atragerii de venituri la bugetul local şi având în vedere existenţa unor solicitări de 
închiriere a spaţiilor medicale, în vederea desfăşurării activităţii de medicină dentară, este necesară 
scoaterea la licitaţie a acestui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, în vederea închirierii pe o 
perioada de 5 ani. 
 Pentru desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie a acestui spaţiu ce aparţine 



domeniului privat al Municipiului Craiova au fost întocmite documentele necesare în cadrul 
procedurii (caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire). 
 Aceste două documente au fost întocmite în conformitate cu prevederile art.297, alin.1, lit.c) 
şi art.332-348 din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ. 
 Caietul de Sarcini privind închirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului 
cu destinaţia de cabinet medical, din incinta Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, situat în 
Craiova, B-dul Oltenia, nr.41, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, este prezentat 
în Anexa nr.2 la prezentul raport. 
 Caietul de Sarcini este structurat astfel: 

- Informaţii generale privind obiectul închirierii; 
- Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat; 
- Destinaţia bunului ce face obiectul închirierii; 
- Condiţii de exploatare a închirierii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de 

mediu urmărite de autoritatea publică privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul 
închirierii; 

- Condiţii generale ale închirierii - Regimul bunurilor utilizate de chiriaş în derularea închirierii 
(regimul bunurilor de retur şi bunurilor proprii); 

- Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare; 
- Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă; 
- Interdicţia subînchirierii bunului închiriat/posibilitatea subînchirierii, după caz; 
- Durata închirierii; 
- Prelungirea contractului de închiriere; 
- Chiria şi modul de plată; 
- Natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de autoritatea publică; 
- Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele; 
- Încetarea contractului de închiriere; 
- Alte cerinţe; 
- Soluţionarea litigiilor; 
- Dispoziţii finale. 

 Documentaţia de Atribuire privind închirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a 
spaţiului medical din incinta Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, situat în Craiova, B-dul 
Oltenia, nr.41, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, este prezentat în Anexa nr.3 la 
prezentul raport. 
 În documentaţia de Atribuire sunt precizate orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii 
necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul 
de întocmire a ofertei şi de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de închiriere. 
 Documentaţia de Atribuire este structură astfel: 

- Informaţii generale privind autoritatea publică; 
- Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire a contractului de 

închiriere; 
- Caietul de sarcini – conform Anexei nr. 2 la prezentul raport; 
- Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; 
- Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului; 
- Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 
- Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii; 
- Dosarul procedurii de închiriere prin licitaţie publică; 
- Formulare 



 Pentru definirea bunului ce aparţine Municipiului Craiova, respectiv, spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical situat în Craiova, B-dul Oltenia, nr.41, a fost întocmită FIŞA DE DATE (Anexa nr.1 
la prezentul raport). 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere 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, Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei nr.124/1998 
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale precum şi, în conformitate cu prevederile cu 
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.297, alin.1, lit.c) şi art.332-348  art.354, art.355 şi art.362 alin.1 
din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem Consiliului Local al 
Municipiului Craiova : 
 1. Aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 5 ani, a 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice 
Craioviţa Nouă, din Craiova, B-dul Oltenia, nr.41, spaţiu în suprafaţă de 12,66 mp, identificat în 
releveul imobilului la etaj, poziţia 29, la care se adaugă cota indiviză aferentă la spaţiile comune, ce 
aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, identificat în Anexa nr.1 la prezentul raport; 
 2. Aprobarea Caietului de Sarcini, privind închirierea prin licitaţie publică,  pe o perioadă de 
5 ani, a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, situat în cadrul Policlinicii 
Stomatologice Craioviţa Nouă, din Craiova, B-dul Oltenia, nr.41, spaţiu în suprafaţă de 12,66 mp, 
identificat în releveul imobilului la etaj, poziţia 29, la care se adaugă cota indiviză la spaţiile comune, 
în suprafaţă de 10,53 mp, spaţiu ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, prevăzut în 
Anexa nr. 2 la prezentul raport; 
 3. Aprobarea Documentaţiei de Atribuire privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 
perioadă de 5 ani, a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, situat în cadrul Policlinicii 
Stomatologice Craioviţa Nouă, din Craiova, B-dul Oltenia, nr.41, spaţiu în suprafaţă de 12,66 mp, 
identificat în releveul imobilului la etaj, poziţia 29, la care se adaugă cota indiviză la spaţiile comune, 
în suprafaţă de 10,53 mp, spaţiu ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, prevăzut în 
Anexa nr. 3 la prezentul raport. 
 4. Aprobarea Contractului - cadru de închiriere  a spaţiului (bunul imobil) cu destinaţia de 
cabinet medical stomatologic, situat în cadrul Policlinicii Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia, nr. 41, cu o 
suprafaţă totală de 23,19 mp, care se compune din: 12,66 mp ce reprezintă suprafaţa cabinetului 
medical, identificat la etaj, poziţia 29 din releveul imobilului, la care se adaugă şi spaţii comune, 
respectiv suprafaţa de 10,53 mp, ce reprezintă cota indiviză la spaţiile comune (hol, casa scării, wc-
uri, cameră de gardă, vestiar, spălătorie, săli de aşteptare, sală sterilizare, fişier, etc), spaţiu ce aparţine 
domeniului privat al Municipiului Craiova, prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul raport. 
 5. Chiria lunară privind închirierea prin licitaţie publică va fi stabilită prin raport de evaluare 
care va fi însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
 6. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.238/2004, nr.85/2006 şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.163/2017. 
 
                        
                                  Director Executiv,                                     Şef Serviciu,                                         
                               Cristian Ionuţ GÂLEA                             Victor COSTACHE 
                 
                                                                                                                                             Întocmit, 
                          cons.Radu Daniela 



 
       ANEXA NR. 1 
 
              FIŞA DE DATE 
 
 

1. 1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL BUNULUI 
Proprietarul bunului (spaţiul imobil) ce se închiriază este Municipiul Craiova - Unitate 
Administrativ Teritorială, cu sediul în Craiova, Str. A.I. Cuza, nr. 7, CIF 4417214, reprezentat prin 
Primar, Tel: 0251- 416235, Fax: 0251-411561. 
 
 2. TIPUL AUTORITĂŢII PUBLICE 
Unitatea administrativ teritorială Municipiul Craiova este reprezentată prin autorităţile administraţie 
publice locale: Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Primarul Municipiului Craiova. 
 
 3. MODALITATEA DE ÎNCHIRIERE: la iniţiativa Primarului Municipiului Craiova se va 
iniţia raportul de specialitate privind închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice 
Craioviţa Nouă, din Craiova, B-dul Oltenia, nr.41, spaţiu în suprafaţă de 12,66 mp, identificat în 
releveul imobilului la etaj, poziţia 29, la care se adaugă cota indiviză la spaţiile comune, în suprafaţă 
de 10,53 mp, spaţiu ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, iar Consiliul Local al 
Municipiului Craiova analizează şi aprobă prin hotărâre raportul de specialitate precizat mai sus. 
 Primarul Municipiului are obligaţia de a duce la îndeplinire hotărârea  emisă de către Consiliul 
Local al Municipiului Craiova. 
 
 4.OBIECTUL PROPUS SPRE ÎNCHIRIERE 
 4.1.Obiectul închirierii îl constituie bunul - spaţiul imobil cu destinaţia de cabinet medical 
stomatologic situat în cadrul Policlinicii Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia, nr. 41, cu o suprafaţă totală 
de 23,19 mp, care se compune din: 12,66 mp ce reprezintă suprafaţa cabinetului medical, identificat 
la etaj, poziţia 29 din releveul imobilului, la care se adaugă şi spaţii comune, respectiv suprafaţa de 
10,53 mp, ce reprezintă cota indiviză la spaţiile comune (hol, casa scării, wc-uri, cameră de gardă, 
vestiar, spălătorie, săli de aşteptare, sală sterilizare, fişier, etc),  aflat în proprietatea Municipiului 
Craiova. 
 4.2.Spaţiul este identificat în releveul imobilului, la etaj, poziţia nr.29. 
 4.3.Spaţiile din cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, şi, implicit, cabinetul 
medical stomatologic propus spre închiriere, precum şi spaţiile comune aferente acestuia, sunt 
identificate în Releveul parter şi Releveul etaj întocmite în 2017, ultimele repartizări ale spaţiilor 
comune fiind stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.163/2017. 
 

5 PROCEDURA  APLICATĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 
 Atribuirea contractului de închiriere a bunului ce aparţine domeniului privat al Municipiului 
Craiova se va efectua prin licitaţie publică în conformitate cu prevederile  prevederile 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.297, alin.1, lit.c) şi art.332-348, art.354, art.355 şi art.362 alin.1 
din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr.207/215 privind Codul 
de procedura fiscală cu modificările si completările ulterioare, Legea nr.227/2015 privind Codul 



Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Codul Civil . 
        

6. INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE şi TEHNICE 
6.1.1. Garanţia de participare la procedura de închiriere este în sumă de  300,00 lei. 
6.1.2.Garanţia de participare se depune la casieria Primăriei Municipiului Craiova, sau prin ordin de 
plată în contul Municipiului Craiova. Ofertantul are obligaţia de a face dovada efectuării acestei plăţi. 
6.1.3.Garanţia de participare se restituie la cerere depusă la Registratura Primăriei Municipiului 
Craiova, tuturor  ofertanţilor declaraţi necâştigători. Cererea va fi depusă numai după desemnarea 
ofertantului câştigător. 
6.1.4.Ofertantului declarat câştigător i se va restitui garanţia de participare numai după constituirea 
garanţiei de bună execuţie, pe baza unei cereri depuse la Registratura Primăriei Municipiului Craiova 
6.1.5.Garanţia de buna execuţie a contractului de închiriere, se va depune de către câştigătorul 
procedurii de închiriere, prin ordin de plată în contul de trezorerie al Municipiului Craiova sau cu 
chitanţă la casieria Primăriei Municipiului Craiova . Cuantumul garanţiei de bună execuţie a 
contractului de închiriere este echivalentul chiriei pe două luni consecutive, stabilită în urma 
finalizării procedurii de închiriere (oferta cu preţul cel mai mare). 
6.1.6.Garanţia de bună execuţie se va elibera/restitui la cererea chiriaşului,  după încheierea 
procesului verbal de predare primire a bunului – spaţiu cu destinaţia de cabinet medical stomatologic 
şi a spaţiilor comune, respectiv a obiectului contractului de închiriere,  în termen de 14 de zile de la 
data expirării perioadei de valabilitate a contractului de închiriere (dacă nu a fost solicitată prelungirea 
contractului), cu condiţia îndeplinirii de către chiriaş a tuturor obligaţiilor asumate prin contract. 
6.1.7.În cazul în care chiriaşul  nu-şi îndeplineşte obligaţiile de plată şi/ sau deteriorează bunul 
închiriat (spaţiul imobil), autoritatea publică -  Municipiul Craiova, va reţine chiriaşului, din 
garanţia de bună execuţie, contravaloarea chiriei neachitate şi contravaloarea daunelor provocate. 
Acestea vor fi consemnate în procesul verbal  de predare primire încheiat între cel   două părţi, la 
finalizarea contractului. 
6.1.8.Chiriaşului îi este interzis să subconcesioneze, subînchirieze, cesioneze sau să se asocieze cu 
alte persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea rezolvirii de drept a contractului, fără somaţie sau 
punere in întârziere şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti  (pact comisoriu). 
6.1.9.Câştigătorul procedurii de închiriere va plăti toate utilităţile neputând avea pretenţia diminuării 
chiriei. 
6.1.10.Contractele de asigurarea utilităţilor vor fi încheiate de câştigătorul procedurii în nume 
propriu, cheltuielile aferente contractelor revenindu-i acestuia. 
            6.1.11.Plata utilităţilor intră în sarcina exclusivă a câştigătorului procedurii, neputând    
 avea pretenţia deducerii acestora din valoarea chiriei. 
 6.1.12.Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă este prevăzută cu toate utilităţile necesare 
(instalaţii electrice, instalaţii termice, apă), iar chiriaşul va achita contravaloarea utilităţilor, fără a 
intra în sarcina autorităţii publice locale. 
         6.1.13.Chiriaşul va realiza, pe cheltuiala sa, toate dotările, pe care acesta le consideră necesare 
funcţionării cabinetului medical şi obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare desfăşurării 
activităţii medicale, fără posibilitatea de a fi deduse din chiria datorată. 
       6.1.14.Toate autorizaţiile necesare funcţionării acestui cabinet medical vor fi obţinute, pe 
cheltuiala chiriaşului, fără a fi deduse din chiria datorată. 
 6.1.15.Chiriaşul are obligaţia de a obţine/de a prelua, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi 
avizele impuse de legislaţia în vigoare cu privire la protecţia mediului, protecţia muncii, PSI etc., ce 
sunt prevăzute a se obţine înaintea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca şi cabinet medical, cât şi pe 
parcursul derulării contractului de închiriere. 



 6.1.16.În derularea contractului de închiriere, se vor utiliza următoarele categorii de bunuri: a) 
bunurile de retur: bunurile care au făcut obiectul închirierii ce revin de plin drept, gratuit şi libere de 
sarcini autorităţii publice locale, la încetarea contractului de închiriere; 
b) bunurile proprii: bunuri care au aparţinut chiriaşului şi au fost utilizate de către acesta pe durata 
închirierii şi care, la încetarea contractului, rămân în proprietatea chiriaşului, dacă există posibilitatea 
de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcţiei. Ridicarea aceste bunuri nu trebuie să fie de 
natură a afecta categoria de folosinţă „cabinet medical”; 
c) La expirarea termenului din contractul de închiriere şi la cererea scrisă a chiriaşului, autoritatea 
publică locală poate analiza şi supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
posibilitatea prelungirii contractului de închiriere în conformitate cu legislaţia în vigoare, urmând a 
fi încheiat un act adiţional al contractului de închiriere. 
 6.1.17.Municipiul Craiova are dreptul să dezafecteze spaţiul închiriat şi să dispună aducerea 
acestuia în starea iniţială pe cheltuiala exclusivă a locatarului.   
 6.1.18.Chiriaşul va achita toate costurile ce prevăd : - obţinerea avizelor şi acordurilor (inclusiv 
documentaţiile necesare) cerute de prevederile normative şi legislative în vigoare pentru exploatarea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical; - încheierea asigurărilor şi suportarea primelor de 
asigurare, fără a se deduce din chirie; - alte situaţii ce pot apărea pe parcursul derulării contractului 
de închiriere, dar nu pot fi prevăzute la data încheierii contractului de închiriere, ca urmare a 
modificărilor ce vor fi impuse de legislaţia specifică de funcţionare a unui cabinet medical (pot exista 
cazuri în care durata de funcţionare a echipamentelor este mai mică de 5 ani şi acestea trebuie să fie 
înlocuite, iar viitoarea legislaţie va impune înlocuirea echipamentelor cu altele, conform 
normativelor, alte cazuri ce definesc siguranţa în funcţionare a cabinetului medical, alte situaţii 
similare). 
 6.1.19.Chiriaşul nu va putea solicita recuperarea costurilor precizate anterior, precum şi a altor 
costuri ce vor rezulta din obţinerea, pe cheltuiala sa a acordurilor şi avizelor de funcţionare a 
cabinetului medical, impuse de legislaţia în vigoare şi care nu pot fi anticipate şi nu sunt menţionate 
în acest capitol. 
 6.1.20.Chiriaşul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în 
vigoare în domeniul protecţiei mediului, paza contra incendiilor, protecţia muncii, PSI, funcţionării 
spaţiului ca şi cabinet medical stomatologic, etc., începând de la data preluării spaţiului (bunului 
imobil), până la încetarea contractului de închiriere şi va suporta toate cheltuielile constatărilor 
organelor abilitate în aceste domenii, precum şi contravaloarea contravenţiilor stabilite de acestea. 
 6.1.21.Pe durata închirierii, chiriaşul va respecta reglementările de mediu, urmând a suporta 
toate efectele constatărilor organelor abilitate în acest domeniu, precum şi contravaloarea 
contravenţiilor stabilite de acestea. 
 6.1.22.Chiriaşul are obligaţia de a obţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele impuse 
de legislaţia mediului. 
 6.1.23.Pe durata închirierii este interzisă schimbarea destinaţiei activităţii pentru care s-a 
încheiat contractul. 
 6.1.24.Chiriaşul are obligaţia să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi 
permanenţă a obiectului închirierii, pe cheltuiala sa şi să despăgubească proprietarul – Municipiul 
Craiova, pentru pagubele produse din culpa sa. 
 6.1.25.Chiriaşul  are obligaţia efectuării curaţeniei în spaţiul ce face obiectul contractului de 
închiriere . 
 6.1.26.Chiriaşul se obligă să respecte şi va fi direct răspunzător pe toata durata contractului de 
închiriere de aplicarea normelor legale privind protecţia mediului, protecţia şi paza împotriva 
incendiilor,  precum şi orice alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăşoară. 



 6.1.27.Chiriaşul se obligă să îngrijească şi să conserve spaţiul ca un bun proprietar. 
 6.1.28.Chiriaşul se obligă să utilizeze spaţiul numai pentru activitatea de medicină dentară. 
 6.1.29Chiriaşul are obligaţia obţinerii tuturor avizelor şi autorizatiilor de funcţionare de la 
Direcţia de Sănătate Publică Dolj şi de la Colegilor Medicilor Dentisti. 
 6.1.30.În cazul în care există un plan de modernizare a zonei respective, contractul se reziliază 
de drept, fără punere în întarziere, fără notificare prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată 
(pact comisoriu). 
 6.1.31.Chiriaşul are obligaţia de a elibera spaţiul în termen de 15 zile de la notificare, fără 
punere în întarziere, în condiţiile în care exista un plan de modernizare a zonei respective. 
 6.1.32.Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situaţii: 
a)La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 
b)În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către autoritatea 
publică locală municipală, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile, în sarcina acesteia, în caz de 
dezacord fiind competentă instanţa de judecată;În situaţia prevăzută, autoritatea publică locală va 
notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de închiriere şi va face menţiune cu 
privire la motivele ce au determinat această măsură; 
c)În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş, prin rezilierea unilaterală de către 
autoritatea publică locală municipală, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului; 
d)În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autoritatea publică locală, prin reziliere de 
către chiriaş, cu plata unei despăgubiri în sarcina autorităţii publice locale; 
e)Prin acordul comun al părţilor; 
f)În cazul intervenţiei unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit; 
g)Alte cauze de încetare a contractului de închiriere, stabilite de părţi prin contractul de închiriere, 
fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege; 
h)În cazul intrării în insolvenţă, în faliment sau a dizolvării pe cale legală a chiriaşului; 
i)La dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat. 
 
 7. CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 7.1. Orice persoana fizică interesată, ce are calitatea de medic stomatolog sau persoană  
juridică interesată, ce are ca obiect de activitate  servicii medicale stomatologice, are dreptul de a 
solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini, precum şi de a solicita clarificările 
necesare. 
 7.2. Ofertantul va prezenta documente privind statutul profesional, specializările şi 
competentele dobândite (diplome, certificate, atestate), iar în cazul persoanelor juridice, va prezenta 
documente justificative care să reflecte o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare. 
 7.3.Documentele necesare depunerii ofertei sunt stabilite prin Caietul de sarcini şi 
Documentaţia de Atribuire. 
 7.4.Caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire sunt puse la dispoziţia solicitanţilor în urma 
unei cereri depuse la Registratura Primăriei Municipiului Craiova şi achitării unei sume de 100 lei. 
 7.5.Punerea la dispoziţie, de către autoritatea publică, a documentelor licitaţiei se va face într-
o perioadă care nu trebuie să depăşească 7 zile de la primirea unei solicitări din partea solicitantului. 
 
 8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 
 Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare preţ al chiriei, ofertat în 
lei/lună, fără TVA, pornind de la preţul minim stabilit în raportul de evaluare, însuşit de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova. 
 



 9. CONŢINUTUL OFERTEI 
 9.1.PLICUL EXTERIOR va trebuie să conţină: 
 a) chitanţa /ordin de plată, în original, privind achitarea sumei de 100 de lei. Suma de 100 de 
lei nu va fi restituită. 
 b) acte doveditoare privind efectuarea plăţii garanţiei de participare la procedura de atribuire 
a contractului, în valoare de 300 lei . 
 c) documente care dovedesc calităţile şi capacităţile ofertantului, după cum urmează: 
 - fişa cu informaţii generale privind ofertantul (Formularul 2); 
 - declaraţia de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 
modificări (Formular 3); 
 - documentele de înfiinţare şi de exercitare a activităţii ofertantului de medicină 
dentară/stomatologie, actul constitutiv în copie legalizată, din care să reiasă că poate să efectueze 
activităţi de  medicină dentară; 

– copie după actul de identitate al împuternicitului legal al ofertantului; 
– certificat  de atestare fiscală privind achitarea tuturor obligaţiilor faţă de bugetul general 

consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, 
bugetul asigurărilor de şomaj) emis de Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de 
Administraţie Fiscală – Direcţia Genereală a Finanţelor Publice - la care este arondat 
ofertantul), valabil la data deschiderii ofertei;(Dacă în acest certificat se arată că nu a plătit 
toate obligaţiile prevăzute, Oferta acestuia va fi declarată Ofertă neconformă)- va fi depus în 
original; 

– certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale impozitului 
local, emis de serviciul public pentru finanţe publice locale (la care este arondat ofertantul) 
privind achitarea obligaţiilor faţă de bugetul local; (Oferta va fi declarată ca Ofertă 
neconformă, dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligaţiile prevăzute.)- va fi 
depus în original; 

– certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, 
care să cuprindă date reale/actuale la data limită de depunere a ofertei- va fi depus în original 
- din acesta va rezulta că obiectul de activitate al ofertantului include activităţi de „medicină 
dentară „; 

–  ofertantul va prezenta documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situaţiei 
economice şi financiare aferentă ultimului an, dacă bilanţul a fost depus şi înregistrat la 
Direcţia Finanţelor Publice; 

– copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfăşurarea procedurii de 
atribuire a contractului de închiriere, precum şi actul de împuternicire ( procură notarială); 

–  declaraţie privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4; 
– opis întocmit de ofertant, semnat şi ştampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse 

de către ofertant în plicul exterior (precizând la fiecare document dacă este în original /în copie 
legalizată); 

– În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte toate documentele din care rezultă 
dovada calităţii de medic stomatolog şi toate celelalte documente eliberate de instituţiile de 
specialitate; 

– certificat de acreditare eliberat de Colegiul Medicilor/autorizaţie de liberă practică, valabile la 
data deschiderii ofertelor, copii conform cu originalul; 

– Certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, Asigurarea de răspundere 
civilă (Malpraxis),  Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic emis de Colegiul 



Medicilor, Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea I- pentru 
persoane fizice; 

– Certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, Asigurarea de răspundere 
civilă (Malpraxis),  Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic emis de Colegiul 
Medicilor, Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a II- a,  
pentru persoane juridice; 

– certificat de înregistrare al S.R.L.– copie conform cu originalul, în cazul persoanelor juridice; 
– împuternicire de participare pentru reprezentantul legal al persoanelor juridice; 

      
  9.2. PLICUL INTERIOR va fi inscripţionat, ”Ofertă Financiară” (Formular 1) pentru „Spaţiu 
cu destinaţia de cabinet medical stomatologic în suprafaţă de 12,66 mp la care se adaugă cota indiviza 
la spaţiile comune de 10,53 mp”, situat în Craiova, Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă, B-dul 
Oltenia nr.41, ce va fi completat cu numele ofertantului, precum sediul social al acestuia, se sigilează 
şi se va introduce în plicul exterior alături de toate documentele menţionate. 
 9.3. Oferta financiară propriu-zisă va fi exprimată în lei/lună. 
  9.4. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu documentaţia de atribuire iar 
oferta va fi întocmită, în aşa fel, încât să fie conform prevederilor din caietul de sarcini şi 
documentaţia de atribuire. 
 Notă: 1) Plicul exterior (cuprinzând şi plicul interior, ”oferta financiară”) trebuie să fie 
netransparent, sigilat, iar pe acesta se va trece: 
 - EXPEDITORUL (numele ofertantului, sediul, adresa de corespondenţă, telefonul/faxul de 
contact şi numele persoanei de contact, eventual şi un telefon al persoanei de contact); 
 - ADRESANTUL (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA), str. A.I. Cuza, nr. 7, Craiova; 
 - OFERTA pentru atribuirea contractului de închiriere a bunului „Spaţiu cu destinaţia de 
cabinet medical stomatologic în suprafaţă de 12,66 mp la care se adaugă cota indiviză la spaţiile 
comune de 10,53 mp”, situat în Craiova, Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia 
nr.41,,  -”A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA .... ORA...” (data şi ora de deschidere a 
ofertelor, ce au fost prevăzute în anunţul procedurii de licitaţie). 
 Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către 
autoritatea publică până la data şi ora limită stabilită prin anunţul de participare. 
Ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, dacă alege varianta 
transmiterii ofertei prin poştă. 
Oferte întârziate sunt cele care sunt depuse la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de participare 
ori care sunt primite de către autoritatea publică după expirarea datei şi orei limită de depunere a 
ofertelor. Acestea se returnează nedeschise. 
 10. INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
Comisia are dreptul de a exclude din licitaţie: 

- Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementate prin lege; 

- Orice ofertant care nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiile 
de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sau la bugetul 
local; 

- Ofertanţii care au avut calitatea de câştigător la o licitaţie publică anterioară privind bunurile 
statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul 
ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. 



- În cazul în care a deţinut şi alte contracte cu Municipiul Craiova sau cu oricare altă  autoritate 
publică locală şi are restanţe la plată, sau nu a îndeplinit condiţiile contractuale. 

- Prezintă informaţii false în legătură cu situaţia proprie. 
Stabilirea ofertei câştigătoare va fi făcută de către comisia de evaluare pe baza criteriului preţul cel 
mai mare oferit pentru imobilul ce face obiectul închirierii. 
 
 11. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC; 
Orice ofertant care consideră că un contract a fost calificat drept contract de închiriere  a unui bun 
propietate privată a Municipiului Craiova, cu nerespectarea prevederilor legale, poate solicita punctul 
de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 
 Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi 
încetarea contractului de închiriere, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare. 
 Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei 
jurisdicţie se află sediul proprietarului bunului menţionat spre închiriere (Municipiul Craiova). 
 Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a 
Curţii de Apel, conform prevederilor legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
     
     
         ANEXA NR. 2 
 
                                                     CAIET DE SARCINI 
 
 Privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului 
cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa 
Nouă, din Craiova, B-dul Oltenia, nr.41, spaţiu în suprafaţă de 12,66 mp, identificat în releveul 
imobilului la etaj, poziţia 29, la care se adaugă cota indiviză la spaţiile comune în suprafaţă de 10,53 
mp, spaţiu ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova. 



 
 CAP. I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII 
 

1.1. DESCRIEREA ŞI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE 
ÎNCHIRIAT 

1.1.1. Obiectul închirierii îl constituie bunul imobil - spaţiul cu destinaţia de cabinet medical 
stomatologic, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, din Craiova, B-dul Oltenia, 
nr.41, spaţiu în suprafaţă totală de 23,19 mp, ce se compune din:12,66 mp ce reprezintă suprafaţa 
cabinetului medical identificat la etaj poziţia 29 din releveul imobilului, la care se adaugă şi spaţii 
comune, respectiv de 10,53 mp ce reprezintă cota indiviză la spaţiile comune (hol, casa scării, wc-
uri, cameră de gardă, vestiar, spălătorie, săli de aşteptare, sală sterilizare, fişier, etc), spaţiu aflat în 
proprietatea privată a Municipiului Craiova. 
1.1.2.Spaţiul este identificat în releveul imobilului Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă, la etaj, 
poziţia nr.29. 
1.1.3.Spaţiile din cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, şi, implicit, cabinetul medical 
stomatologic propus spre închiriere, precum şi spaţiile comune aferente acestuia, sunt identificate în 
Releveul parter şi Releveul etaj întocmite în 2017, ultimele repartizări ale spaţiilor comune fiind 
stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.163/2017. 
 

1.2. DESTINAŢIA BUNULUI CARE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII 
    1.2.1. Spaţiul propus  pentru licitaţie publică are destinaţia  de cabinet medical stomatologic. 
  1.2.2. Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă este prevăzută cu toate utilităţile necesare (instalaţii 
electrice, instalaţii termice, apă), iar chiriaşul va achita contravaloarea utilităţilor, fără a intra în 
sarcina autorităţii publice locale. 
   1.2.3.Chiriaşul va realiza, pe cheltuiala sa, toate dotările, pe care acesta le consideră necesare 
funcţionării cabinetului medical şi obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare desfăşurării 
activităţii medicale, fără posibilitatea de a fi deduse din chiria datorată. 
   1.2.4.Toate autorizaţiile necesare funcţionării acestui cabinet medical vor fi obţinute, pe cheltuiala 
chiriaşului, fără a fi deduse din chiria datorată. 
  1.2.5.Chiriaşul are obligaţia de a obţine/de a prelua, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele 
impuse de legislaţia în vigoare cu privire la protecţia mediului, protecţia muncii, PSI etc., ce sunt 
prevăzute a se obţine înaintea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca şi cabinet medical, cât şi pe 
parcursul derulării contractului de închiriere. 
 

1.3. CONDIŢIILE DE EXPLOATARE A ÎNCHIRIERII ŞI OBIECTIVELE DE ORDIN 
ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ŞI DE MEDIU URMĂRITE DE CĂTRE 
AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ PRIVIND EXPLOATAREA EFICACE A 
BUNULUI CE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII 

 
1.3.1 Spaţiul cu destinaţia de cabinet medical stomatologic situat în cadrul Policlinicii 

Stomatologice Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia, nr.41, în suprafaţă totală de 23,19 mp, ce 
se compune din :12,66  mp ce reprezintă suprafaţa cabinetului medical, identificat la 
etaj, la poziţia 29 din releveul imobilului, la care se adaugă şi spaţii comune, respectiv, 
suprafaţa comună de 10,53 mp, ce reprezintă cota indiviză la spaţiile comune, aflat în 
proprietatea privată a Municipiului Craiova, este liber de sarcini. 



1.3.2 Pentru spaţiul medical situat în incinta Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, B-
dul Oltenia, nr.41, sunt necesare echipări şi dotări în conformitate cu normele impuse 
de autorităţile şi instituţiile publice abilitate în vederea aprobării desfăşurării de 
medicină dentară. 

1.3.3 Pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical mai sunt necesare dotări ce vor fi 
realizate de chiriaş, conform legislaţiei în vigoare şi celor apreciate de acesta. 

1.3.4 Închirierea acestui spaţiu se impune prin darea în folosinţă a acestuia iar din punctul 
de vedere al autorităţii publice locale se pot identifica trei componente majore care 
justifică iniţierea procedurii de închiriere: de ordin economic, de ordin social şi de ordin 
financiar. 

1.3.5 Darea în folosinţă a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical conduce la atragerea 
de venituri la bugetul local, prin colectarea chiriei datorată în baza contractului de 
închiriere încheiat. 

1.3.6 Motivaţia pentru componenta financiară privind închirierea bunului prezintă 
următoarele avantaje: în conformitate cu reglementările actuale, chiriaşul va acoperi în 
întregime costurile necesare echipării acestuia cu dotările necesare unui cabinet 
medical, fără ca acest chiriaş să aibă posibilitatea de a solicita recuperarea costurilor 
precizate anterior, precum şi a altor costuri ce vor rezulta din obţinerea, pe cheltuiala 
sa a acordurilor şi avizelor de funcţionare a cabinetului medical, impuse de legislaţia în 
vigoare. 

1.3.7 În acelaşi timp, nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea faptului 
că autoritatea locală sprijină serviciile medicale, ce vizează satisfacerea unor nevoi ale 
comunităţii locale precum şi ridicarea gradului de sănătate şi implicit de civilizaţie, 
necesare pentru o dezvoltare durabilă. 

1.3.8 Motivele de ordin legislativ aplicate pentru închirierea bunul-imobil prin licitaţie 
publică, organizată în condiţiile legii, în conformitate cu: -prevederile art. 297 alin. 1 
lit c) şi art. 332-348 din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ; Codul Civil 

1.3.9 Procedura de închiriere prin licitaţie publică este organizată în vederea valorificării 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical situat în Policlinica Stomatologică Craioviţa 
Nouă, B-dul Oltenia, nr.41; 

1.3.10 Câştigătorul procedurii de închiriere va plăti toate utilităţile, neputând avea pretenţia 
diminuării chiriei. 1.3.14. 

1.3.11 Contractele de asigurarea utilităţilor vor fi încheiate de câştigătorul procedurii în 
nume propriu, cheltuielile aferente contractelor revenindu-i acestuia. 

1.3.12 Plata utilităţilor intră în sarcina exclusivă a câştigătorului procedurii, neputând avea 
pretenţia deducerii acestora din valoarea chiriei. 

 
  CAP. II CONDIŢII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII: 
       REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CHIRIAŞ ÎN DERULAREA ÎNCHIRIERII 
 

2.1. Regimul bunurilor utilizate de chiriaş 
2.1.1. În derularea contractului de închiriere, bunul preluat de chiriaş, este spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical stomatologic în suprafaţă de totală de 23,19 mp,  situat în cadrul Policlinicii 
Stomatologice Craioviţa Nouă, din Craiova, B-dul Oltenia, nr.41, ce se compune din:12,66 mp ce 
reprezintă suprafaţa cabinetului medical identificat la etaj poziţia 29 din releveul imobilului, la care 
se adaugă şi spaţii comune, respectiv de 10,53 mp ce reprezintă cota indiviză la spaţiile comune (hol, 
casa scării, wc-uri, cameră de gardă, vestiar, spălătorie, săli de aşteptare, sală sterilizare, fişier, etc),  



aflat în proprietatea Municipiului Craiova. 
2.1.2.Autoritatea publică locală are obligaţia de a preda chiriaşului bunul imobil - spaţiul cu destinaţia 
de cabinet medical stomatologic menţionat mai sus, pe bază de proces verbal de predare - primire ce 
va fi încheiat odată cu contractul de închiriere. 
2.1.3. În derularea contractului de închiriere, se vor utiliza următoarele categorii de bunuri: 
 a)bunurile de retur: bunurile care au făcut obiectul închirierii ce revin de plin drept, gratuit şi libere 
de sarcini autorităţii publice locale, la încetarea contractului de închiriere; 
 b)bunurile proprii: bunuri care au aparţinut chiriaşului şi au fost utilizate de către acesta pe durata 
închirierii şi care, la încetarea contractului, rămân în proprietatea chiriaşului, dacă există posibilitatea 
de a fi ridicate fără a fi afectată structura construcţiei. Ridicarea aceste bunuri nu trebuie să fie de 
natură a afecta categoria de folosinţă „medicină dentară”; 
 c)La expirarea termenului din contractul de închiriere şi la cererea scrisă a chiriaşului, autoritatea 
publică locală poate analiza şi supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
posibilitatea prelungirii contractului de închiriere conform legislaţiei în vigoare, urmând a fi încheiat 
un act adiţional al contractului de închiriere. 
2.1.4.Chiriaşul trebuie să folosească cabinetul medical stomatologic închiriat conform destinaţiei şi 
clauzelor stabilite prin prezentul contract de închiriere. 
2.1.5.Procedura de închiriere prin licitaţie publică este organizată în vederea valorificării spaţiului cu 
destinaţia de cabinet medical stomatologic , din incinta Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă , 
str.Oltenia nr.41 
2.1.6.Contractul se reziliază de drept în cazul în care există un plan de modernizare a zonei respective, 
fără punere în întârziere, fără notificare prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată (pact 
comisoriu), chiriaşul având obligaţia de a elibera spaţiul în termen de 15 zile de la notificare. 
2.1.7.Să ia toate măsurile ce se impun pentru exploatarea în condiţii optime a cabinetului medical . 
2.1.8.Să încheie contracte cu furnizorii de utilităţii şi servicii (apă, salubritate,energie termică,energie 
electrică). 
2.1.9.Chiriaşul răspunde direct pe toată durata contractului de închiriere de respectarea şi aplicarea 
legislaţiei în vigoare privind protecţia şi paza împotriva incendiilor, protecţia muncii, protecţia 
mediului, apărare civilă specifice activităţii desfăşurate, de obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor 
legate de funcţionare, precum şi de respectarea oricăror alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea 
pe care o desfăşoară. 
2.1.10.Chiriaşul trebuie să suporte toate cheltuielile necesare refacerii cabinetului medical deteriorat 
ca urmare a exploatării necorespunzătoare sau distrugerii acestuia din culpa sa. 
2.1.11Chiriaşul trebuie să răspundă de buna funcţionare a instalaţiilor electrice şi de energie termică. 
2.1.12.Chiriaşul trebuie să plătească chiria în condiţiile şi la termenele stabilite prin prezentul contract 
de închiriere, iar în caz de întârziere să achite majorările de întârziere conform legislaţiei în vigoare 
la data efectuării plăţii. 
2.1.13.La încetarea, respectiv rezilierea contractului de închiriere, locatarul să predea proprietarului 
spaţiul liber de orice sarcină, în termen de maxim 15 zile lucrătoare, în starea în care acesta a fost 
iniţial preluat, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse. 
2.1.14.Chiriaşul va suporta, în afara chiriei şi a plăţilor prevăzute la alin.(9), cheltuielile privind 
consumul de energie electrică,apă,energie termică. 
2.1.15Chiriaşul rămâne răspunzător de plata chiriei, chiar dacă abandonează cabinetul medical fără 
consimţământul locatorului. 
2.1.16.Chiriaşul trebuie să păstreze şi să asigure curăţenia în spaţiul ce face obiectul contractului de 
închiriere, să îngrijească şi să conserve spaţiul ca un bun proprietar. 
2.1.17.Chiriaşul să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii curente, în 



vederea menţinerii cabinetul medical închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii 
contractului.Lucrările de îmbunătăţire şi de igienizare ale spaţiului sunt în sarcina chiriaşului fără să 
afecteze cuantumul chiriei. 
2.1.18.Să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat şi starea 
acestuia, la termenul stabilit în contract; 
2.1.19.Chiriaşul trebuie să nu aducă modificări bunului imobil inchiriat, decat cu acordul prealabil 
scris al locatorului si cu respectarea legislatiei in vigoare, respectiv obtinerea autorizaţiei de 
construcţie. 
2.1.20.Chiriaşul trebuie să răspundă integral pentru deteriorările aduse spaţiului de către persoanele 
aduse de acesta în spaţiu. 
 
2.2. OBLIGAŢIILE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI, STABILITE CONFORM 

LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE 
2.2.1.Pe durata închirierii, chiriaşul va respecta reglementările de mediu, urmând a suporta toate 
efectele constatărilor organelor abilitate în acest domeniu, precum şi contravaloarea contravenţiilor 
stabilite de acestea. 
2.2.2. Locatarul răspunde direct de respectarea legislatiei în vigoare privind normele P.S.I., protecţia 
muncii, protecţia mediului, apărare civilă, specifice activităţii desfăşurate, precum şi obţinerea tuturor 
avizelor legate de funcţionare. 
2.2.3.Pe durata închirierii este interzisă schimbarea destinaţiei activităţii pentru care s-a încheiat 
contractul. 
 
2.3. OBLIGATIVITATEA ASIGURĂRII EXPLOATARII ÎN REGIM DE CONTINUITATE şI 

PERMANENŢĂ 
2.3.1. Chiriaşul are obligaţia să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si 

permanenţă a obiectului închirierii, pe cheltuiala sa şi să despăgubească proprietarul – 
Municipiul Craiova, pentru pagubele produse din culpa sa. 

 
2.4. INTERDICŢIA SUBÎNCHIRIERII BUNULUI ÎNCHIRIAT /POSIBILITATEA  

SUBÎNCHIRIERII, DUPA CAZ 
2.4.1. Chiriaşului îi este interzis să subconcesioneze, subînchirieze, cesioneze sau să se asocieze 

cu alte persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea rezolvirii de drept a contractului, fără 
somaţie sau punere in întârziere si fără intervenţia instanţei judecătoreşti (pact comisoriu). 

 
 
2.5. DURATA ÎNCHIRIERII 
2.5.1. Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, pentru o perioadă de 5 

(cinci) ani, începând de la data semnării lui. 
 
2.6. PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 
2.6.1. La expirarea contractul de închiriere se poate încheia un act adiţional de prelungire a perioadei 

de închiriere, la cererea scrisă a chiriaşului, iar autoritatea publică locală poate analiza şi 
supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, posibilitatea prelungirii 
contractului de închiriere în condiţiile legii. 

 
2.7. CHIRIA ŞI MODUL DE PLATĂ. 
2.7.1. Chiria  este cea rezultată în urma procedurii de licitaţie publică, fiind stabilită pe baza ofertei 



câştigătorului procedurii şi plecând de la chiria stabilită şi însuşită prin raportul de evaluare. 
Chiria se va recalcula ori de câte ori se vor costata erori de calcul sau măsurători şi se va indexa anual 
cu indicele de inflaţie. 
2.7.2. Plata se face lunar, până pe 25 ale lunii pentru luna în curs şi chiria se datorează începând cu 
data prevăzută în contract. 
2.7.3.Pentru neachitarea la termen a sumelor stabilite, chiriaşul va plăti majorări de întârziere, 
conform legislaţiei în vigoare la data efectuării plăţii, calculate din ziua imediat următoare zilei în 
care suma era scadentă la plată. 
2.7.4.În cazul în care actele normative referitoare la majorările de întârziere se vor modifica, acestea 
se vor aplica de drept prezentului contract de închiriere. 
2.7.5.Neplata chiriei timp de două luni consecutive, dă dreptul locatorului de a rezilia prezentul 
contract, fara a fi notificat în prealabil, precum şi obligaţia din partea locatarului de a elibera spaţiul 
imediat. 
2.7.6.În caz de neplată, executarea silită se face pe baza prezentului contract, locatarul fiind de acord 
cu transferul din contul său a sumelor datorate locatorului, prezentul contract având valoare de înscris 
autentic, constituind titlu executoriu. 
2.7.7. Plata chiriei se va face prin virament în contul Primăriei Municipiului Craiova, Contul 
RO23TREZ29121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, sau prin casieria 
Primăriei Municipiului Craiova, cod unic de înregistrare 4417214. 
2.7.8 Garanţia de bună execuţie, reprezentată de contravaloarea chiriei pe două luni consecutive, se 
va constitui până la data semnării contractului de închiriere şi se depune la data semnării contractului 
de închiriere . 
2.7.9. Garanţia de bună execuţie se va restitui în cel mult 14 zile de la data expirării perioadei de 
valabilitate a contractului de închiriere, cu condiţia îndeplinirii de către locator a obligaţiilor asumate 
prin contract. 
2.7.10.În cazul când locatarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile de plată şi/sau deteriorează spaţiul 
transmis în folosinţă, locatorul va reţine locatarului din garanţia de bună execuţie, contravaloarea 
chiriei neachitate şi contravaloarea daunelor provocate. 
2.7.11. Modul de achitare a chiriei cât şi clauzele pentru nerespectarea obligaţiilor de plată se vor 
prevedea şi în contractul de închiriere. 
2.7.12.În fiecare lună chiriaşul va achita utilităţile conform contractelor încheiate cu furnizorii de 
utilităţi, precum şi cele stabilite la pauşal cu autoritatea publică locală, neputând fi deduse din preţul 
chiriei. 
 
 
2.8. NATURA ŞI CUANTUMUL GARANŢIILOR SOLICITATE DE AUTORITATEA 

PUBLICĂ 
2.8.1. Garanţia de participare la procedura de închiriere este în sumă de 300,00 lei. 
2.8.2. Garanţia de participare se depune la casieria Primăriei Municipiului Craiova, sau prin ordin de 
plată în contul Municipiului Craiova. Ofertantul are obligaţia de a face dovada efectuării acestei plăţi. 
2.8.3. Garanţia de participare se restituie la cerere depusă la Registratura Primăriei Municipiului 
Craiova, tuturor ofertanţilor declaraţi necâştigători. Cererea va fi depusă numai după desemnarea 
ofertantului câştigător. 
2.8.4. Ofertantului declarat câştigător i se va restitui garanţia de participare numai după constituirea 
garanţiei de bună execuţie, pe baza unei cereri depuse la Registratura Primăriei Municipiului Craiova 
2.8.5.Garanţia de buna execuţie a contractului de închiriere, se va depune de către câştigătorul 
procedurii de închiriere, prin ordin de plată în contul de trezorerie al Municipiului Craiova. 



Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de închiriere este echivalentul chiriei pe 2 luni, 
stabilită în urma finalizării procedurii de închiriere (oferta cu preţul cel mai mare). 
2.8.6.Garanţia de buna execuţie se va elibera/restitui la cererea chiriaşului, după încheierea procesului 
verbal de predare primire a bunului – cabinet medical, în termen de 14 de zile de la data expirării 
perioadei de valabilitate a contractului de închiriere (dacă nu a fost solicitată prelungirea 
contractului), cu condiţia îndeplinirii de către chiriaş a tuturor obligaţiilor asumate prin contract. 
2.8.7. În cazul în care chiriaşul  nu-şi îndeplineşte obligaţiile de plată şi/sau deteriorează bunul 
închiriat, autoritatea publică-Municipiul Craiova va retine chiriaşului, din garanţia de buna execuţie, 
contravaloarea chiriei neachitate şi contravaloarea daunelor provocate. Acestea vor fi consemnate în 
procesul verbal de predare primire încheiat între cel două părţi la finalizarea contractului. 
 
CAP. III CONDIŢII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ 
OFERTELE 
 
3.1. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de 
atribuire. 
3.2. Ofertele se redactează în limba română, conform legislaţiei române, de către toţi ofertanţii. 
3.3. Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă, nefiind admise oferte alternative. Fiecare ofertant 
va declara prin oferta depusa că OFERTA SA ESTE FERMĂ (îşi menţine oferta) până la finalizarea 
procedurii de închiriere. 
3.4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă la 
o altă adresă decât cea a Municipiului Craiova, sau după expirarea datei limită pentru depunere se 
returnează nedeschisă. 
3.5. Ofertantul are obligaţia de a asigura integritate plicului ce conţine oferta sa, iar organizatorul 
procedurii are obligaţia de a deschide plicurile ofertanţilor numai la data precizată în anunţul 
procedurii. Documentele care însoţesc oferta trebuie să fie redactate în limba română. 
3.6. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe perioada DECLARATĂ 
CĂ ESTE OFERTĂ FERMĂ de către ofertant. 
3.7. Durata de OFERTĂ FERMĂ este până la data desemnării ofertantului câştigător. 
3.8. Sunt considerate oferte CONFORME (valabile) ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate. 
3.9. Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele, precum şi modul de 
elaborare şi prezentare, sunt precizate în documentaţia de atribuire. 
3.10. Ofertele NECONFORME sunt cele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate. 
3.11. Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, în două plicuri închise şi 
sigilate, netransparente, unul exterior şi unul interior, care vor conţine documentele prevăzute şi care 
se înregistrează în ordinea primirii lor în registrul "Oferte” menţionându-se data şi ora. 
3.12. Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta, numele 
ofertantului, sediul, adresa de corespondenţă, telefonul de contact şi numele persoanei de contact.   
 Plicul exterior va trebui să conţină: 

a. fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, 
fără îngroşări, ştersături sau modificări; 

b. acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertantului, conform documentaţiei 
de atribuire; 

c. acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (chitanţa doveditoare a 
ridicării caietului de sarcini, a documentaţie de atribuire). 

3.13. Pe plicul interior, care conţine oferta financiară propriu-zisă, se înscriu numele ofertantului, 
adresa de corespondenţă, sediului social, telefonul persoanei de contact şi numele acesteia. 



3.14. Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi, iar 
oferta câştigătoare va putea fi stabilită numai daca exista cel puţin 2 oferte conforme. 
3.15. Plicurile, închise şi sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, 
prevăzută în anunţul de licitaţie. 
3.16. După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publică, comisia de evaluare elimină ofertele 
care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la punctul 3.12. şi 3.13, ce vor fi 
declarate oferte neconforme. 
3.17. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor 
exterioare, cel puţin 2 oferte să întrunească condiţiile prevăzute la punctul 3.16. coroborată cu 
Documentaţia de Atribuire (adică exista cel puţin 2 oferte conforme). 
3.18. După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte 
procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei comisiei de evaluare. 
3.19. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toţi 
membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţii prezenţi. 
3.20. Sunt considerate oferte conforme ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în 
Documentaţia de Atribuire. 
3.21. În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriului de atribuire (preţul 
cel mai mare), secretarul comisiei întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele 
conforme, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din 
urmă de la procedura de atribuire. 
Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţii 
participanţi prezenţi la şedinţa de deschidere a ofertelor. 
3.22. Contractul de închiriere va fi încheiat în limba română. Conţinutul contractului de închiriere 
trebuie să respecte prevederile legale. Contractul de închiriere va fi încheiat cu ofertantul a cărui 
ofertă a fost declarată câştigătoare. Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de 
închiriere atrage pierderea garanţiei depusă pentru participare la licitaţie. În cazul în care ofertantul 
declarat câştigător refuză încheierea contractului de închiriere se poate încheia contract de închiriere 
cu ofertantul de pe locul II. În caz  similar se va putea încheia contractul cu cel de pe locul III. În 
cazul în care nu se va putea încheia contract cu aceştia, se va continua până la ofertantul de pe ultimul 
loc. 
3.23.Toţi ofertanţii care au refuzat încheierea contractului de închiriere vor pierde garanţia de  
participare la procedura de atribuire a contractului. 
3.24.În situaţia în care nu a fost posibilă încheierea contractului de închiriere, procedura va fi anulată, 
iar  autoritatea publică locală va relua procedura de licitaţie publică de la etapa publicării anunţului, 
în condiţiiile legii, Caietul de sarcini şi Documentaţia de Atribuire păstrându-şi valabilitatea. 
 
Cap. IV. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 
4.1. Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situaţii: 
a)La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 
b)În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către autoritatea 
publică locală municipală, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile, în sarcina acesteia, în caz de 
dezacord fiind competentă instanţa de judecată;În situaţia prevăzută, autoritatea publică locală va 
notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de închiriere şi va face menţiune cu 
privire la motivele ce au determinat această măsură; 
c)În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş, prin rezilierea unilaterală de către 
autoritatea publică locală municipală, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului; 
d)În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autoritatea publică locală, prin reziliere de 



către chiriaş, cu plata unei despăgubiri în sarcina autorităţii publice locale; 
e)Prin acordul comun al părţilor; 
f)În cazul intervenţiei unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit; 
g)Alte cauze de încetare a contractului de închiriere, stabilite de părţi prin contractul de închiriere, 
fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege; 
h)În cazul intrării în insolvenţă, în faliment sau a dizolvării pe cale legală a chiriaşului; 
i)La dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat. 
 
CAP V. ALTE CERINŢE 
5.1. AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ARE URMĂTOARELE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII: 
5.1.1. Pe durata contractului de închiriere, autoritatea publică locală are dreptul să inspecteze bunul 
închiriat, verificând respectarea obligaţiilor asumate de chiriaş. 
5.1.2. Verificarea prevăzută la pct. 5.1.1. se efectuează de autoritatea publică locală în prezenţa 
chiriaşului. 
5.1.3. Autoritatea publică locală poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de 
închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriaşului, numai în condiţiile prevăzute de alin.5.1.1. 
5.1.4. Autoritatea publică locală va preda chiriaşului bunul închiriat, pe bază de proces-verbal de 
predare/primire. 
5.1.5. Autoritatea publică locală are obligaţia de a nu tulbura pe chiriaş, în exerciţiul drepturilor 
rezultate din contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute de lege. 
5.1.6. Autoritatea publică locală este obligat să notifice chiriaşul de apariţia oricăror împrejurări ce 
pot afecta drepturile chiriaşului. 
5.1.8. Autoritatea publică locală poate denunţa unilateral contractul de închiriere în condiţiile legale, 

respectiv la încetarea contractului ce poate avea loc, în cazul în care interesul naţional sau local 
o impune. În această situaţie, autoritatea publică locală va notifica de îndată intenţia de a 
denunţa unilateral contractul de închiriere şi va face menţiune cu privire la motivele ce au 
determinat această măsura. Părţile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate chiriaşului şi 
modul de plată a acestora. În caz de dezacord, acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui 
rază teritorială se află sediul autorităţii publice locale, dacă părţile nu stabilesc altfel. 

 
5.2. CHIRIAŞUL  ARE URMĂTOARELE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII: 

5.2.1. În temeiul contractului de închiriere, chiriaşul dobândeşte dreptul de a exploata, pe riscul şi pe 
răspunderea sa, bunul, proprietate a Municipiului Craiova, care face obiectul contractului, 
potrivit obiectivelor stabilite de către autoritatea publică locală (destinaţia de cabinet medical 
stomatologic) 

5.2.2. Chiriaşul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunului ce face obiectul închirierii, 
potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de închiriere. 

5.2.3. Să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si permanenţă a obiectului închiriat, pe 
cheltuiala sa şi să despăgubească autoritatea publică locală pentru pagubele produse din culpa 
sa. 

5.2.4. Să achite chiria la valoarea şi modul stabilit la cap II punctul  2.7.  din prezentul Caiet de 
Sarcini precum şi în contractul de închiriere. 

5.2.5. Chiriaşul se obligă să respecte şi va fi direct răspunzător pe toata durata contractului de 
închiriere de aplicarea normelor legale privind toate acordurile şi avizele impuse de legislaţia 
în vigoare cu privire la protecţia mediului, PSI, etc., precum şi orice alte obligaţii legale ce 
rezultă din activitatea pe care o desfăşoară chiriaşul în acest imobil. 

5.2.6. La expirarea termenului de închiriere, chiriaşul este obligat să restituie autorităţii publice 



locale (Municipiul Craiova), în deplină proprietate, libere de orice sarcini, bunurile de retur. 
5.2.7. Chiriaşului îi este interzis sa subconcesioneze, subînchirieze, cesioneze sau să se asocieze cu 

alte persoane fizice sau juridice pentru exploatarea acestui imobil, sub sancţiunea rezolvirii de 
drept a contractului, fără somaţie sau punere in întârziere si fără intervenţia instanţei 
judecătoreşti (pact comisoriu), Municipiul Craiova având dreptul să utilizeze bunul conform 
celor ce vor fi stabilite de autoritatea publică locală. 

5.2.8. Chiriaşul are obligaţia efectuării curăţeniei în spaţiul ce face obiectul contractului de 
închiriere, şi să încheie un contract cu o firmă de specialitate pentru evacuarea tuturor 
materialelor conform legislaţiei în vigoare. 

5.2.9. Lucrările de îmbunătăţire si igienizare ale spaţiului cad în sarcina chiriaşului, fără să afecteze 
cuantumul chiriei. 

5.2.10.Chiriaşul se obligă să îngrijească şi să conserve acest bun ca un bun proprietar. 
5.2.11.Chiriaşul se obligă să utilizeze bunul numai pentru activitatea ce face obiectul acestui contract, 
fără a perturba activitatea vecinilor din policlinică. 
5.2.12.Chiriaşul se obligă să respecte ordinea din policlinică şi să înştiinţeze organele de ordine, în 
cazul unor clienţi recalcitranţi ce nu respectă ordinea publică. 
5.2.13.La încetarea contractului de închiriere, chiriaşul are obligaţia să restituie bunul în stare de 
funcţionare împreună cu îmbunătăţirile constructive realizate, fără a putea cere contravaloarea acestor 
îmbunătăţiri, având opţiunea prelungirii contractului conform celor menţionate anterior. 
5.2.14. Chiriaşul are obligaţia obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare, costurile 
acestora fiind suportate de acesta. 
 

5.3. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
5.3.1. Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere şi care nu se pot 

soluţiona pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente 
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. 

5.3.2. Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui 
jurisdicţie se află sediul autorităţii publice locale (Municipiul Craiova). Împotriva hotărârii 
tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel, 
conform prevederilor legale. 

5.3.3. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei române în vigoare. 
 

5.4. DISPOZIŢII FINALE 
5.4.1 Contractul de închiriere poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul 

executării sale, cu acordul părţilor. 
5.4.2 Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prevederilor 

contractului de închiriere se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile 
contractante şi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

5.4.3. Documentele necesare depunerii ofertei sunt stabilite prin Caietul de sarcini şi Documentaţia 
de Atribuire. 

5.4.4. Caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire sunt puse la dispoziţia solicitanţilor în urma 
unei cereri depuse la Registratura Primăriei Municipiului Craiova şi achitării unei sume de 
100 lei. 

5.4.5. Taxa de participare la procedură este de 300,00 lei (se restituie fiecărui participant numai după 
finalizarea procedurii de atribuire a contractului) 

5.4.6. Contravaloarea documentaţiei în sumă de 100 lei nu se restituie. 
5.4.7. Data limită pentru depunerea ofertelor este __________ , ora _______________ 



5.4.8. Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7, în data 
de __________ora _______________. 
5.4.9. Datele necompletate la pct. 5.4.7 şi pct. 5.4.9. vor fi prevăzute în Anunţul procedurii de 
concesionare.   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ANEXA NR. 3 
  
                                          DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 
 
 Privind închirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului cu destinaţia de 
cabinet medical stomatologic, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă, din Craiova, 
B-dul Oltenia, nr.41, spaţiu în suprafaţă de 12,66 mp, identificat în releveul imobilului la etaj, poziţia 
29, la care se adaugă cota indiviză la spaţiile comune, în suprafaţă de 10,53 mp, spaţiu ce aparţine 
domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 
 
  INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ 
 Denumirea autorităţii publice locale: Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, Str. A.I. Cuza, 
nr. 7, CIF 4417214, reprezentat prin Primar, în calitate de proprietar al bunului ce se închiriază, Tel: 
0251-416235, Fax: 0251-411561 
 
 INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE 
ÎNCHIRIERE 



 
2.1. Procedura aplicată: 
 Procedura este de închiriere prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical 
stomatologic, în suprafaţă de 12,66 mp la care se adaugă cota indiviză la spaţiile comune în suprafaţă 
de 10,53 mp, situat în Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia nr.41, ce aparţine 
domeniului privat al Municipiului Craiova. 
2.1.1. Pentru atribuirea contractului de închiriere se aplică procedura de licitaţie publică, persoanele 
fizice şi juridice interesate, ce desfăşoară activitatea de medicină dentară, au dreptul de a depune 
ofertă. 
2.1.2. În cazul în care, în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 2(două) 
oferte valabile, autoritatea publică locală este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă 
licitaţie. 
2.1.3. Dacă nici după repetarea procedurii de licitaţie nu au fost depuse cel puţin o ofertă valabilă, 
autoritatea publică locală va anula procedura. 
2.1.4. Autoritatea publică locală are obligaţia de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui 
ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 
2.1.5. Prin excepţie de la prevederile pct. 2.1.4., autoritatea publică locală are dreptul de a anula 
procedura pentru atribuirea contractului de închiriere prin licitaţie publică, dacă ia această decizie 
înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, 
înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: 
a) în cazul în care nu au fost depuse două oferte valabile, drept urmare autoritatea publică este obligată 
să anuleze procedura şi să organizeze o nouă procedură; 
b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac 
imposibilă încheierea contractului. În sensul prevederilor legale, procedura de atribuire se consideră 
afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 
b.1) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se 
constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii 
contractelor de închiriere: 
- transparenţa – punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea 
procedurii pentru atribuire; 
- tratamentul egal – aplicarea,într-o măsură nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor 
de atribuire a contractului de închiriere; 
- proporţionalitatea -  presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară 
şi corespunzătoare naturii contractului; 
- nediscriminarea – aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de 
naţionalitatea participanţilor la procedura a de atribuire a contractului de închiriere; 
- libera concurenţă – asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice participant 
la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni chiriaş, în condiţiile legii. 
b.2) Autoritatea publică locală – Municipiul Craiova, se află în imposibilitate de a adopta măsuri 
corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la pct. b.1); 
Autoritatea publică locală are obligaţia de a comunica în scris tuturor ofertanţilor la procedura de 
atribuire a contractului, în cel mult trei zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe 
care acesta şi le-a creat prin depunerea ofertei, cât şi motivul concret care a determinat decizia de 
anulare. 
2.2. Legislaţie aplicabilă: 
- prevederile 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.297, alin.1, lit.c) şi art.332-



348 ,art.354, art.355 şi art.362 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,Legea nr .207/215 privind Codul de procedura fiscală cu modificările si completările 
ulterioare, Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare,Codul 
Civil 
2.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de închiriere: 
 - transparenţa; 
 - tratamentul egal; 
 - proporţionalitatea; 
 - nediscriminarea; 
 - libera concurenţă 
2.4.Reguli de comunicare 
 Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să fie transmisă 
în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul 
primirii. Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure 
integritatea şi confidenţialitatea datelor respective. 
 Oferta poate fi depusă la Registratura Primăriei Municipiului Craiova sau poate fi transmisă 
prin poştă, în acest caz ofertantul efectuând toate demersurile necesare ca oferta să intre în evidenţa 
Primăriei Municipiului Craiova până la data de depunere a ofertelor.  Riscurile transmiterii ofertei 
inclusiv forţa majoră cad în sarcina ofertantului dacă aceasta a fost înregistrată la Registratura 
Primăriei Municipiului Craiova după data limită de depunere. 
 Costul documentaţie de atribuire este de 100 lei. Costul documentaţiei se achită în numerar la 
casieria Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7, Craiova, în baza notei de plată emisă de 
Serviciul Urmărire Contracte Agenţi Economici , camera 202, zilnic între orele 8:30 - 16:00. 
 Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia oricărei persoane fizice sau juridice interesate, 
cu obiectul de activitate „medicină dentară”, care a depus cerere la Registratura Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 Persoanele fizice sau juridice interesate, cu obiectul de activitate „medicină dentară”, au 
obligaţia de a întreprinde toate diligenţele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea publică 
locală a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire să 
nu conducă la situaţia în care aceasta să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 4 zile lucrătoare 
înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 
2.5. Date limită care trebuie respectate: 
Data limită pentru depunerea ofertelor este __________, ora __________. 
Data limită de solicitare clarificări este______________ 
Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7, Craiova, în data 
de _________ , ora ____________.  
2.6. Dreptul de a solicita clarificări 
 Orice persoană juridică interesată, cu obiectul de activitate „medicină dentară ”, care a obţinut 
un exemplar din documentaţia de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele 
cuprinse în aceasta. 
 Autoritatea publică locală are obligaţia de a răspunde, într-o perioadă care nu trebuie să 
depăşească 7 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 
 Autoritatea publică locală are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările 
aferente către toate persoanele interesate care au obţinut documentaţia de atribuire, luând măsuri 
pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. În cazul în care solicitarea 
de clarificare nu a fost transmisă în termen util, autoritatea publică locală are totuşi obligaţia de a 
răspunde la solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi 



transmitere a răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate îninte de data 
limită de depunere a oferetelor. 
2.7. Documentaţia de Atribuire 
 Orice modificare a conţinutului documentelor necesare la procedura de licitaţie se va comunica 
tuturor solicitanţilor care au cumpărat aceste documente. 
 În cazul în care ca urmare a modificării documentelor licitaţiei este necesar să se prelungească 
termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de către autoritatea publică tuturor 
solicitanţilor odată cu notificarea modificării. 
2.8.Desfăşurarea licitaţiei 
 Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie 
au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile. 
 Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, 
într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-un cotidian de circulaţie locală cu cel puţin 20 de zile 
calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor şi se afişează la sediul Primăriei 
Municipiului Craiova str. A.I. Cuza., nr. 7. 
 Orice persoana fizica şi persoana juridică interesată, cu obiectul de activitate „medicină 
dentară ”, are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini, precum 
şi de a solicita clarificările necesare. 
 Punerea la dispoziţie, de către autoritatea publică, a documentelor licitaţiei se va face într-o 
perioadă care nu trebuie să depăşească 7 zile de la primirea unei solicitări din partea solicitantului. 
 În vederea desfăşurării licitaţiei, a analizării, selectării şi evaluării ofertelor, întocmirea 
raportului de evaluare, a proceselor-verbale de şedinţă, desemnarea ofertei câştigătoare, autoritatea 
publică locală, numeşte comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membrii, care nu poate 
fi mai mic de 5(cinci), cu atribuţii până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de 
închiriere a „spaţiului  cu destinaţia de cabinet medical stomatologic în suprafaţă de 12,66 mp la care 
se adaugă cota indiviză aferentă la spaţiile comune în suprafaţă de 10,53 mp, situat în Craiova , 
Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia, nr.41, ce aparţine domeniului privat al 
Municipiului Craiova.„ 
 Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant. 
 Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.   
 Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza documentaţiei de 
atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 
 Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii au obligaţia de a păstra confidenţialitatea 
datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate. 
 Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind 
conflictul de interese, astfel: 
 Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea publică locală are obligaţia de a lua 
toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determ ine apariţia unui conflict de 
interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. 
 Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul 
de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 
 Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele 
persoane: 

- soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul 
- soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din 

consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi 



- persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori 
de supervizare al unuia dintre ofertanţi; 

- persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul 
procesului de verificare/evaluare a ofertelor. 

 Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de 
compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de 
depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii. 
 În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare va sesiza de îndată autoritatea 
publică locală despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei 
incompatibile, cu unul dintre membrii supleanţi. 
 Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia 
se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei 
majore. 
 Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 

- analizarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plic; 
- analizarea şi evaluarea ofertelor; 
- întocmirea proceselor-verbale; 
- întocmirea raportului de evaluare; 
- desemnarea ofertei câştigătoare. 

 Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa 
la deschiderea ofertelor. 
 Plicurile sigilate, închise şi sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru 
deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie. 
 După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare constată ofertele 
care nu conţin totalitatea documentelor care dovedesc calităţile şi capacităţile ofertantului prevăzute 
la punctul 4. –Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor. 
 Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea 
plicurilor exterioare să existe cel puţin 3 oferte valabile, adică să întrunească toate condiţiile prevăzute 
la punctul 4 (Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor) din acestă documentaţie 
de atribuire. 
 Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute la 
punctul 4 (Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor) din acestă documentaţie 
de atribuire. 
 După ce comisia analizează conţinutului plicului exterior al tuturor ofertanţilor, secretarul 
comisiei de evaluare întocmeşte procesul verbal cu constatările comisiei. Procesul-verbal, va fi 
semnat de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţii ofertanţilor prezenţi la şedinţa 
de deschidere a ofertelor. 
 Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere 
de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţii prezenţi. Ofertele financiare (plicul 
interior) vor fi examinate de către comisia de evaluare. 
 Oferta financiară trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu valoarea minimă  a chiriei (ce 
se va aproba de către Consiliul Local al Municipiului Craiova în baza unui raport de evaluare). 
 NOTĂ: Comanda elaborării unui raport de evaluare se va emite după aprobarea, prin hotărâre 
a Consiliului Local al Municipiului Craiova, a prezentelor documente, necesare organizării procedurii 
de închiriere prin licitaţie publică.   
Comisia de evaluare va proceda la verificarea ofertelor financiare din cadrul ofertelor declarate oferte 



valabile, urmărind ca fiecare ofertă financiară să fie mai mare decât valoarea precizată mai sus. 
 În situaţia în care o ofertă financiară este mai mică decât valoarea minimă a chiriei exprimată 
în lei/lună, fără TVA, această ofertă financiară este declarată de comisia de evaluare ca fiind ofertă 
financiară neconformă. Secretarul comisiei va consemna toate constatările comisiei de evaluare în 
procesul verbal (menţionează toate ofertele financiare ale ofertanţilor care au avut oferte valabile 
precum şi ofertele financiare ale ofertanţilor care au avut oferte neconforme). Dacă numărul ofertelor 
financiare declarate ca fiind oferte financiare valabile este de cel puţin 2 (două) se va întocmi 
clasamentul acestor oferte financiare valabile, în cadrul raportului procedurii ce se înaintează către 
autoritatea publică locală. 
 Toate aspectele constatate în şedinţa publică de deschidere a ofertelor se vor consemna, de 
către secretarul comisiei, în procesul verbal care va fi semnat de preşedinte şi membrii comisiei de 
evaluare precum şi de către ofertanţii prezenţi la şedinţa publică de deschidere a ofertelor. 
 În baza procesului verbal de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte un raport. 
 Acest raport va fi redactat de către secretarul comisiei care îl va înainta comisiei pentru 
verificare şi semnare. 
 Raportul va fi transmis Primarului Municipiului Craiova. După aprobare, raportul se va depune 
la dosarul de atribuire a contractului de închiriere prin licitaţie publică. 
 Dacă, după desemnarea ofertelor valabile, se constată că există cel puţin 2 oferte valabile, iar 
dintre acestea pe locul I sunt cel puţin 2 oferte financiare de aceeaşi valoare, se trece la procedura 
licitaţiei cu strigare pentru aceste oferte, aşa cum se precizează în continuare. 
 La această procedură de licitaţie cu strigare vor participa numai ofertanţii care au fost pe locul 
I  şi au avut aceeaşi valoare a ofertei financiare. 
 Preşedintele comisiei de evaluare, va conduce licitaţia cu strigare astfel: 

- Preşedintele comisiei de evaluare va creşte preţul cu câte un pas, până când rămâne un singur 
ofertant care acceptă preţul astfel majorat si nimeni nu oferă un preţ mai mare. 

- În cursul şedinţei de licitaţie cu strigare, ofertanţii au dreptul să anunţe prin strigare, un preţ 
egal sau mai mare decât preţul anunţat de preşedintele comisiei. 

- Adjudecarea licitaţiei se va face in favoarea ofertantului participant la procedura licitaţiei cu 
strigare care a oferit preţul cel mai mare. 

- Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă adjudecatarul, declară închisă şedinţa de licitaţie şi 
dispune ca secretarul comisiei să întocmească procesul verbal de licitaţie cu strigare, semnat 
de membrii comisiei de licitaţie, de adjudecatar şi de ceilalţi ofertanţi ce au participat la 
procedura licitaţiei cu strigare. 

 În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 2 oferte 
valabile, procedura se va anula si se va organiza o noua licitaţie. 
 În cazul in care nu au fost depuse cel puţin o ofertă valabilă în cadrul celei de-a doua licitaţii 
publice, va fi anulată a doua procedură de licitaţie publică. Pentru a doua procedură de licitaţie va fi 
păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru prima licitaţie. 
 Comisia are dreptul de a exclude din licitaţie: 

- Orice ofertant care este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementate prin lege; 

- Orice ofertant care nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiile 
de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sau la bugetul 
local; 

- Ofertanţii care au avut calitatea de câştigător la o licitaţie publică anterioară privind bunurile 
statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul 



ori nu a plătit preţul, din culpă proprie; 
- În cazul în care a deţinut şi alte contracte cu Municipiului Craiova sau cu  oricare altă  

autoritate publică locală şi are restanţe la plată, sau nu  a îndeplinit condiţiile contractuale; 
- Prezintă informaţii false în legătură cu situaţia proprie. 

 Stabilirea ofertei câştigătoare va fi făcută de către comisia de evaluare pe baza criteriului preţul 
cel mai mare oferit pentru imobilul ce face obiectul închirierii. 
 Comisia de evaluare este cea care analizează şi constată care sunt ofertele neconforme ca 
urmare a faptului că nu îndeplinesc cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini.   
 În cadrul şedinţei de deschidere a ofertei, comisia de evaluare poate solicita clarificări şi 
completări ale documentelor prezentate de ofertanţi în scopul demonstrării conformităţii ofertei cu 
cerinţele solicitate. 
 În termen de 4 zile lucrătoare de la solicitarea comisiei de evaluare, autoritatea publică locală 
o transmite ofertanţilor vizaţi, printr-o adresă cu confirmare de primire. 
 Ofertanţii vizaţi au obligaţia de a răspunde în scris şi a transmite documentele ce dovedesc 
încadrarea situaţiei sale la cerinţele comisiei. Răspunsul va fi depus la Registratura Primăriei 
Municipiului Craiova într-un termen de maxim de 7 zile, de la data de confirmare a primirii adresei 
autorităţii publice locale. 
 Pe perioada în care se desfăşoară transmiterea clarificărilor solicitate de comisia de evaluare, 
comisia nu mai are dreptul de a efectua alte lucrări, acestea fiind reluate după primirea lor în termenul 
maxim amintit mai sus. 
 Dacă ofertanţii nu au transmis în termen, clarificările solicitate prin adresa autorităţii publice 
locale, comisia este îndreptăţită să reia lucrările de evaluare a ofertelor numai cu privire la ofertele 
care nu avut astfel de solicitări, sau au trimis clarificările solicitate, după caz. 
 În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmeşte un proces verbal în 
care se menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele 
excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. 
 Procesul verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţii 
prezenţi. 
 În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte în termen de două zile lucrătoare, 
un raport pe care îl transmite Primarului Municipiului Craiova. 
 În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea publică 
locală are obligaţia să informeze, în scris, cu confirmare de primire, toţi ofertanţii participanţii la 
procedură, în care va preciza care este ofertantul declarat câştigător şi care sunt ofertanţii care nu au 
fost declaraţi câştigători, precizând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii ofertei, 
după caz. 
2.9. Determinarea ofertei câştigătoare 
- Evaluarea ofertei depuse se realizează potrivit documentaţiei de atribuire. 

- Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare preţ al chiriei exprimat  în 
lei /lună ofertat în cadrul unei oferte declarate ofertă valabilă, ca urmare a procedurii de 
atribuire a contractui de închiriere prin licitaţie publică. 

- Autoritatea publică are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire 
precizat în documentatia de atribuire, în baza documentelor prezentate de ofertant pentru 
demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate şi în baza clarificărilor solicitate de 
comisia de evaluare, în cazul în care au fost solicitate. 

- Autoritatea publică are obligaţia de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui 
ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, numai după data epuizării perioadei de contestare 
a rezultatului procedurii de închiriere prin licitaţie publică (în termen de şapte zile lucrătoare 



de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câştigătoare), sau după 
21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toţi ofertanţii chiar dacă o parte dintre 
comunicările transmise ofertanţilor din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru 
că nu au fost găsiţi /au fost găsiţi, ofertantul/ofertanţii la adresa precizată pe oferta depusă cu 
adresa de înaintare a ofertei. 

 Termenul de 21 zile va curge şi dacă nu se primeşte confirmarea primirii rezultatului comunicat 
fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poştă (oficiul poştal). 
2.10. Încheierea contractului de închiriere 
 Autoritatea publică poate să încheie contractul de închiriere numai după data epuizării 
perioadei de contestare a rezultatului procedurii de închiriere prin licitaţie publică (în termen de şapte 
zile lucrătoare de la confirmarea primirii adresei de comunicare a ofertei declarate câştigătoare), sau 
după 21 de zile de la transmiterea comunicărilor către toţi ofertanţii chiar dacă o parte dintre 
comunicările transmise ofertanţilor din cadrul procedurii de atribuire au fost returnate pentru că nu a 
fost găsit ofertantul/ofertanţii la adresa precizată pe oferta depusă cu adresa de înaintare a ofertei. 
 Termenul de 21 zile va curge şi dacă nu se primeşte confirmarea primirii rezultatului comunicat 
fiecărui ofertant, confirmare ce trebuie să se întoarcă prin poştă (oficiul poştal). 
 Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. 
 Autoritatea publică  poate încheia contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen 
de 21 de zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atribuirea 
contractului de închiriere. 
 Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de închiriere, poate atrage după 
sine plata daunelor - interese, precum şi pierderea garanţiei de participare. 
2.11. Confidenţialitatea şi conflictul de interese 
 Autoritatea publică are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a fi evitate 
comunicarea de date din oferte până la momentul încheierii contractului de închiriere cu ofertantul 
declarat câştigător. Comunicările şi arhivarea informaţiilor să vor realiza într-o astfel de manieră încât 
să asigure integritatea şi confidenţialitatea deplină a tuturor informaţiilor. 
Comisia de evaluare urmează să ia la cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai la data şi 
ora ce au fost stabilite pentru deschiderea acestora. 
 Fără a aduce atingere celorlalte prevederi legale, autoritatea publică are obligaţia de a asigura 
garantarea protejării acelor informaţii pe care ofertantul le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura 
în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale 
ofertantului, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 
 Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, autoritatea publică 
are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia 
unui conflict de interese a membrilor comisie de evaluare. Nerespectarea prevederilor se sancţionează 
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
 Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de licitaţie nu are dreptul de a fi ofertant. 
 Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul 
de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de licitaţie. 
 Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele 
persoane: 

- soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică; 
- soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din 

consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, 
persoane juridice; 

- persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 



ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori 
de supervizare al unuia dintre ofertanţi; 

- persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul 
procesului de verificare/evaluare a ofertelor. 

 Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi dacă este cazul invitaţii sunt obligaţi să dea o 
declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul 
limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii. 
3.CAIETUL DE SARCINI (vezi Anexa nr. 2) 
4.INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A OFERTELOR; 
4.1.Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de 
atribuire. 
4.2.Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 
valabilitate stabilită de către concedent. 
4.3.Perioada de valabilitate a ofertei este pentru toată durata de desfăşurare a uneia din cele două 
proceduri de atribuire a contractului de închiriere prin licitaţie publică. 
4.4.Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, str. 
A.I. Cuza, nr. 7, până la data limită pentru depunere stabilită în anunţul procedurii de atribuire prin 
licitaţie publică. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta 
depusă la o altă adresă decât cea a locatorului menţionată mai sus, sau depusă după expirarea datei 
limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 
4.5.Conţinutul ofertelor trebuie sa rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea 
acestora, comisia de evaluare, numită de către autoritatea publică, urmând a lua cunoştinţă de 
conţinutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie 
să fie redactate în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
4.6.Ofertele trebuie să fie tipărite cf. pct.7 şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul legal 
al acestui ofertant. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, 
documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 
4.7.Pe ofertă nu sunt admise ştersături, adăugiri, îngroşări, în caz contrar oferta va fi declarată 
neconformă. 
4.8.Ofertanţii transmit ofertele lor într-un plic sigilat denumit plic exterior (ce cuprinde un plic 
interior cu Oferta financiară), care se înregistrează, în ordinea primirii lor la Registratura Primăriei 
Municipiului Craiova cu sediul str. A.I. Cuza, nr. 7, în registrul "Oferte", precizându-se data şi ora 
primirii. 
4.9.Oferta pentru atribuirea contractului de închiriere se înaintează pentru înregistrare în 
registrul ”Oferte” cu Adresă de înaintare conform Formularului 0. 
4.10.Conţinutul ofertei trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea 
acesteia, comisia de evaluare urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivei oferte numai după 
această dată. Nu poate fi imputat, autorităţii publice,  faptul că unul/mai mulţi din ofertanţi declară în 
anumite împrejurări preţul pe care îl va oferta/intenţionează să-l oferteze. Acest aspect intră numai în 
responsabilitatea ofertantului care a divulgat preţul cu care se va prezenta la procedura de atribuire a 
contractului. Acest ofertant nu are dreptul să invoce plângere, contestaţie etc. Pentru fapta sa, 
ofertantul/ofertanţii nu va/nu vor putea să solicite anularea procedurii de atribuire a contractului de 
închiriere pentru fapte ce îi sunt imputabile acestuia/acestora. 
4.11.CRITERII DE VALABILITATE 
4.11.1.PLICUL EXTERIOR va trebuie să conţină: 
a)chitanţa/ordin de plată, în original, privind achitarea sumei de 100,00 de lei. Suma de 100,00 de lei 
nu va fi restituită 



b)acte doveditoare privind efectuarea plăţii garanţiei de participare la procedura de atribuire a 
contractului, în valoare de 300,00 lei 
c)documente care dovedesc calităţile şi capacităţile ofertantului, după cum urmează: 
- fişa cu informaţii generale privind ofertantul (Formularul 2); 
- declaraţia de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări 
(Formular 3); 
- documentele de înfiinţare şi de exercitare a activităţii ofertantului - actul constitutiv în copie 
legalizată, din care să reiasă că poate să efectueze activităţi de „medicină dentară "; 
- copie după actul de identitate al împuternicitului legal al ofertantului; 
- certificat de atestare fiscală privind achitarea tuturor obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat 
(bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul 
asigurărilor de şomaj) emis de Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală 
– Direcţia Genereală a Finanţelor Publice - la care este arondat ofertantul), valabil la data deschiderii 
ofertei;(Dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligaţiile prevăzute, Oferta acestuia va fi 
declarată Ofertă neconformă)- va fi depus în original; 
- certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale impozitului local, 
emis de serviciul public pentru finanţe publice locale (la care este arondat ofertantul) privind achitarea 
obligaţiilor faţă de bugetul local; (Oferta va fi declarată ca Ofertă neconformă, dacă în acest certificat 
se arată că nu a plătit toate obligaţiile prevăzute.)- va fi depus în original; 
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, care 
să cuprindă date reale/actuale la data limită de depunere a ofertei- va fi depus în original - din acesta 
va rezulta că obiectul de activitate al ofertantului include activităţi de „medicină 
dentară/stomatologie ”; 
- ofertantul va prezenta documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situaţiei economice 
şi financiare aferentă  ultimului an , dacă bilanţul a fost depus şi înregistrat la Direcţia Finanţelor 
Publice; 
- copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfăşurarea procedurii de atribuire 
a contractului de închiriere, precum şi actul de împuternicire (procură notarială); 
- declaraţie privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4; 
- opis întocmit de ofertant, semnat şi ştampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse de 
către ofertant în plicul exterior (precizând la fiecare document dacă este în original/în copie 
legalizată) 
-În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte toate documentele din care să rezulte 
dovada calităţii de medic stomatolog şi toate celelalte documente eliberate de instituţiile de 
specialitate.; 
-Certificat de acreditare eliberat de Colegiul Medicilor/autorizaţie de liberă practică, valabile la data 
deschiderii ofertelor, copii conform cu originalul; 
-Certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, Asigurarea de răspundere civilă 
(Malpraxis),  Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic emis de Colegiul Medicilor, 
Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea I- pentru persoane fizice; 
-Certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, Asigurarea de răspundere civilă 
(Malpraxis),  Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic emis de Colegiul Medicilor, 
Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a II- a,  pentru persoane 
juridice; 
-Certificat de înregistrare al S.R.L.– copie conform cu originalul, în cazul persoanelor juridice; 
-Împuternicire de participare pentru reprezentantul legal al persoanelor juridice; 
 



4.11.2. PLICUL INTERIOR va fi inscripţionat, ”Ofertă Financiară” (Formular 1) pentru „Spaţiul 
cu destinaţia de cabinet medical stomatologic în suprafaţă de 12,66 mp la care se adaugă cota indiviza 
aferentă la spaţiile comune în suprafaţă de 10,53 mp, situat în Craiova, Policlinica Stomatologică 
Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia nr.41”, ce va fi completat cu numele ofertantului, precum sediul social 
al acestuia, se sigilează şi se va introduce în plicul exterior alături de toate documentele menţionate. 
4.11.3 Oferta financiară propriu-zisă va fi exprimată în lei/lună. 
4.11.4. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu documentaţia de atribuire iar 
oferta va fi întocmită, în aşa fel, încât să fie conform prevederilor din caietul de sarcini şi 
documentaţia de atribuire. 
Notă: 1) Plicul exterior (cuprinzând şi plicul interior, ”oferta financiară”) trebuie să fie netransparent, 
sigilat, iar pe acesta se va trece: 
-EXPEDITORUL (numele ofertantului, sediul, adresa de corespondenţă, telefonul/faxul de contact şi 
numele persoanei de contact, eventual şi un telefon al persoanei de contact) 
-ADRESANTUL (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA), str. A.I. Cuza, nr. 7, Craiova 
-OFERTA pentru atribuirea contractului de închiriere a bunului „Spaţiul cu destinaţia de cabinet 
medical  stomatologic în suprafaţă de 12,66 mp la care se adaugă cota indiviza la spaţiile comune în 
suprafaţă de 10,53 mp, situat în Craiova , Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia 
nr.41,, -”A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA .... ORA...” (data şi ora de deschidere a ofertelor, 
ce au fost prevăzute în anunţul procedurii de licitaţie). 
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către 
autoritatea publică până la data şi ora limită stabilită prin anunţul de participare. 
Ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, dacă alege varianta 
transmiterii ofertei prin poştă. 
Oferte întârziate sunt cele care sunt depuse la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de participare 
ori care sunt primite de către autoritatea publică după expirarea datei şi orei limită de depunere a 
ofertelor. Acestea se returnează nedeschise 
 6.INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC; 
 Orice ofertant care consideră că un contract a fost calificat drept contract de închiriere  a unui 
bun proprietate privată a Municipiului Craiova, cu nerespectarea prevederilor legale, poate solicita 
punctul de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice. 
 Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi 
încetarea contractului de închiriere, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare. 
 Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei 
jurisdicţie se află sediul proprietarului bunului menţionat spre închiriere (Municipiul Craiova). 
 Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a 
Curţii de Apel, conform prevederilor legale. 
 7.INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 
7.1.Neîncheierea contractului de închiriere prin licitaţie publică poate atrage plata daunelor interese 
de către partea în culpă. 
7.2.Contractul de închiriere cuprinde clauzele convenite de părţile contractante, în completarea celor 
din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor închirierii prevăzute în caietul de sarcini. 
7.3.Contractul de închiriere trebuie să conţină interdicţia pentru chiriaş de a subconcesiona, 
subînchiria, asocia ori cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul închirierii. 
7.4.În contractul de închiriere trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate 
de chiriaş în derularea contractului de închiriere, respectiv: 



7.4.1.Bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini Municipiului Craiova 
la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul închirierii, 
în speţă bunul imobil - „Spaţiul cu destinaţia de cabinet medical stomatologic în suprafaţă de 12,66 
mp la care se adaugă cota indiviza la spaţiile comune în suprafaţă de 10,53 mp, situat în Craiova , 
Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia nr.41”. 
 La acesta se vor adăuga toate amenajările interioare ce au fost adăugate acestui bun în vederea 
expoatării acestuia spaţiu . Bunurile de retur trebuie să fie în aceeaşi stare în care au fost preluate la 
încheierea contractului. În cazul deteriorării bunurilor de retur, chiriaşul va plăti toate daunele 
constatate în vederea refacerii şi aducerii acestora la starea iniţială. 
7.4.2.Bunurile proprii: bunuri care au aparţinut chiriaşului şi au fost utilizate de către acesta pe durata 
închirierii. 
7.5.Autoritatea publică poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu 
notificarea prealabilă a chiriaşului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, 
după caz. În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, chiriaşul are 
dreptul să primească o justă despăgubire. În caz de dezacord între autoritatea locală şi chiriaş cu 
privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească competentă. Acest 
dezacord nu poate în nici un caz să permită chiriaşului să nu îşi execute obligaţiile contractuale. 
7.6. Chiria datorată de chiriaş se va reactualiza anual corespunzător cu rata inflaţiei. 
7.7. Chiriaşul îşi execută obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în contractul de 
închiriere şi în acord cu prevederile legale specifice bunului închiriat. Autoritatea publică are dreptul 
să verifice în perioada derulării contractului de închiriere modul în care sunt respectate clauzele 
acestuia de către chiriaş. 
7.8. Obţinerea autorizaţiilor, avizelor de funcţionare a acestui spaţiu pentru activitatea proprie 
acestuia cad în sarcina chiriaşului: 
- obţinerea avizelor şi acordurilor (inclusiv documentaţiile necesare) cerute de prevederile normative 
şi legislative în vigoare pentru exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic. 
7.9. Autoritatea publică (în prezenţa chiriaşului) va putea efectua controale privind activitatea 
desfăşurată. 
7.10.În cazul constatării neîndeplinirii acestor obligaţii, chiriaşul va lua măsurile ce se impun în 
vederea îndreptării situaţiei constatate. Refuzul chiriaşului de a se conforma programului de măsuri 
de îndreptare a situaţiei constatate, conduce la rezilierea contractului, chiriaşul urmând să plătească 
autorităţii publice pagubele ce rezultă din neutilizarea acestui spaţiu conform destinaţiei sale. 
 Pagubele se vor calcula corespunzător chiriei ce ar fi putut fi încasată de autoritatea publică 
locală, pentru perioada de timp necesară parcurgerii unei noi proceduri de închiriere în vederea 
atribuirii noului contract de închiriere sau alt tip de contract avut în vedere de autoritatea publică. 
7.11. Autoritatea publică (Municipiul Craiova) nu este responsabilă de pagubele materiale şi/sau 
umane cauzate din vina chiriaşului, ca urmare a desfăşurării activităţii acestuia. 
7.12. Chiriaşul nu poate subconcesiona, subînchiria, nu se poate asocia, nu poate cesiona în tot sau 
în parte, unei alte persoane obiectul închirierii. 
 Bunul Municipiului Craiova (Spaţiul cu destinaţia de cabinet medical  stomatologic) nu poate 
face obiectul unei asociere în participaţiune. 
7.13. Chiriaşul are obligaţia ca la data semnării contractului de închiriere să depună, cu titlu de 
garanţie, o sumă fixă reprezentând contravaloarea chiriei pentru două luni consecutive, sumă ce se 
va prevedea în contractul de închiriere. Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalităţile 
şi alte sume datorate autorităţii publice locale de către chiriaş, în baza contractului de închiriere. 
7.14.Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele situaţii: 
a)La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 



b)În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către autoritatea 
publică locală municipală, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile, în sarcina acesteia, în caz de 
dezacord fiind competentă instanţa de judecată;În situaţia prevăzută, autoritatea publică locală va 
notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de închiriere şi va face menţiune cu 
privire la motivele ce au determinat această măsură; 
c)În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş, prin rezilierea unilaterală de către 
autoritatea publică locală municipală, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului; 
d)În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autoritatea publică locală, prin reziliere de 
către chiriaş, cu plata unei despăgubiri în sarcina autorităţii publice locale; 
e)Prin acordul comun al părţilor; 
f)În cazul intervenţiei unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit; 
g)Alte cauze de încetare a contractului de închiriere, stabilite de părţi prin contractul de închiriere, 
fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege; 
h)În cazul intrării în insolvenţă, în faliment sau a dizolvării pe cale legală a chiriaşului; 
i)La dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat. 
7.15. La încetarea contractului de închiriere, chiriaşul este obligat să restituie, în deplină proprietate, 
liber de orice sarcină, bunul închiriat. 
 Predarea-primirea spaţiului se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire. 

7.16. Contractul de închiriere va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 

 
 8.DOSARUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 
8.1. Autoritatea publică locală are obligaţia de a întocmi dosarul procedurii de închiriere pentru 
contractul atribuit. 
8.2. Dosarul procedurii de închiriere se păstrează de către autoritatea publică locală, atât timp cât 
contractul de închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încheierii 
contractului respectiv. 
8.3. Dosarul procedurii de închiriere prin licitaţie publică trebuie să cuprindă cel puţin următoarele 
elemente: 
a)hotărârea consiliului local de aprobare   
b)caietul de sarcini; 
c)documentaţie de atribuire; 
d)anunţurile referitoare la procedura de licitaţie publică şi dovada transmiterii acestora spre publicare 
e)procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi a ofertelor financiare; 
f)raportul comisiei de evaluare referitor la rezultatul şedinţei de deschidere a ofertelor şi declararea 
ofertei câştigătoare; 
g)justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire organizate anterior, dacă este cazul 
(raportul procedurii anterioare); 
h)contractul de închiriere semnat. 
8.4. Dosarul procedurii de închiriere prin licitaţie publică are caracter de document public. 
8.5. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor 
prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi 
restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de 
proprietate intelectuală, potrivit legii. 
 
9.FORMULARE 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE - Formularul 0 



FORMULAR OFERTĂ FINANCIARĂ- Formularul 1 
INFORMAŢII GENERALE - Formularul 2 
DECLARAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ - Formularul 3 
DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4 
 



                                                                Formular 0 
 
 
  
    Nr. ________________/______________ 
 
OFERTANTUL 
(denumirea/numele, adresa, telefon, presoana de contact) 
 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
Către, 
Municipiul Craiova – Primăria Municipiului Craiova 
 
Ca urmare a anunţului public de aplicare a procedurii privind pentru atribuirea contractului pentru 
închirierea  _________________________ (se va completa cu obiectul închirierii ) 
Noi _____________________ va transmitem alăturat coletul sigilat si marcat în mod vizibil, 
conţinând un exemplar original. 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 
Cu stima, 
 
 
Data completări ______________ 
 
 
OFERTANT, 
(semnătura autorizată) 
 
 
 



             Formular 1 
 
OFERTANTUL 
(denumirea/numele, adresa, telefon, presoana de contact) 
 
 
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 
 
 
 
      Către, 
       Municipiul Craiova – Primăria Municipiului Craiova 
 
1. Examinând Documentaţia de atribuire şi Caietul de Sarcini, subsemnatul/subsemnaţii, 
reprezentant/reprezentanţi ai ofertantului ___________________________________ ne oferim ca în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în acestea, să închiriem 
_________________________(se va completa cu obiectul licitaţiei) 
 
             Oferta noastră fiind de ___________lei / lună fără TVA 
2. Ne angajam să menţinem această ofertă valabilă pe perioada de timp necesară desfăşurării 
procedurii de închiriere prin licitaţie publică. 
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de închiriere aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui 
un contract angajant între noi. 
 
(nume, prenume şi semnătură), L.S. 
 
în calitate de ______________________ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
________________________________(denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
Data completării:__________ /______ /____________ 
 



            Formular 2 
 
 
 
OFERTANTUL 
(denumirea/numele, adresa/sediul, telefon, presoana de contact) 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumirea/numele: _________________ 
2. Codul fiscal: _______________ 
3. Cont banca: ________________ 
4. Adresa sediului central: __________________________________ 
5. Telefon: Fax: E-mail: ________________ 
6. Certificatul de înmatriculare / înregistrare ________________ (numărul, data/locul 

înmatriculare /înregistrare) 
7. Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________________(in 

conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
OFERTANT 
(semnătură autorizata) 
 
 
Data completării:__________ /______ /____________ 



             Formular 3 
OFERTANTUL 
(denumirea/numele, adresa/sediul, telefon, presoana de contact) 
 
 
DECLARAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ 
 
 
 
1…....................................................................................................................Subsemnatul, 
reprezentant împuternicit al _______________________________________, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea 
contractului de închiriere a bunului  
_____________________________________________________________ organizată de 
Municipiul Craiova – Primăria Municipiului Craiova la data de _____________(zi/luna/an), particip 
şi depun oferta: 
[ ] în nume propriu; 
[ ] ca asociat in cadrul asociaţiei; 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare) 

2. …......................................................................................................................Subsemnatul, 
declar că voi informa imediat autoritatea publică locală, dacă vor interveni modificări în 
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de închiriere sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de închiriere. 

3. ….....................................................................................................................De asemenea, 
declar că informaţiile furnizate, conform documentelor depuse la procedură, sunt complete 
şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea publică locală are dreptul de a solicita, 
în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc 
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

4. …......................................................................................................................Subsemnatul, 
autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante, cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
 
Data completării  
 
OFERTANT, 
(semnătură autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
             Formular 4



  
OFERTANTUL 
______________________  
(denumirea/numele, adresa, telefon, presoana de contact) 
 
 
 
 
DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese 
 
 
Subsemnatul(a), ___________________________________(denumirea/numele şi sediul /adresa 
operatorului economic), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ la procedura pentru atribuirea 
contractului prin licitaţie publică privind închirierea a bunului disponibil 
_______________________________________________________ organizată de Municipiul 
Craiova – Primăria Municipiului Craiova, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile 
privind falsul în declaraţii că nu ne aflăm în situaţia de conflict de interese aşa privind regimul 
contractelor de închiriere de bunuri proprietate publică. 
De asemenea, în situaţia în care, pe parcursul derulării procedurii de atribuire, apare o situaţie de 
conflict de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă. 
 
 
OFERTANT, 
(semnătura autorizata) 
 
Data completării __________/_____/______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ANEXA NR.4 
 
 
                                                  CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 
                                                         Nr._____ /______________ 
 
 
 
 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.297, alin.1, lit.c) , 
art.332-348,  art.354, art.355 şi art.362 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, având în vedere şi dispoziţiile Noului Cod Civil, în conformitate cu Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanţei 
nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, precum şi, art.4 din Legea 
nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 În baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/______2020, s-a încheiat prezentul contract de 
închiriere. 
  
 Cap. I - PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 Art.1. Prezentul contract de închiriere se încheie între:         
 MUNICIPIUL CRAIOVA, cu sediul în  Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7, judeţul Dolj, Cod Fiscal 
4417214, reprezentat prin Primarul Municipiului Craiova, în calitate de locator pe de-o parte şi  
  
 ___________________ cu sediul social în ___________,  CI/CUI, înregistrat la Registrul 
Unic al Cabinetelor Medicale, partea I/a II a sub numărul ________,  reprezentată legal prin medic 
titular ______, domiciliat în _____________,  CI, în calitate de locatar pe de altă parte. 
  
 Cap. II - OBIECTUL CONTRACTULUI 
 Art.2. Obiectul contractului îl reprezintă închirierea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, 
situat în Municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă), în 
suprafaţă  totală de 23,19 mp, astfel: 12,66 mp reprezintă suprafaţa cabinetului medical folosită în 
exclusivitate şi 10,53 mp ce reprezintă cota indiviză din spaţiile comune (hol, săli de aşteptare, grupuri 
sanitare, etc), spaţiu ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în vederea desfăşurării 
activităţii de medicină dentară.   

 Cap. III - DURATA CONTRACTULUI 

 Art.3 Prezentul contract de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, pentru o 
perioadă de 5 (cinci) ani, începând de la data _____________  până la ___________. 
 La expirarea contractului de închiriere, părţile pot decide de comun acord prelungirea 
contractului, prin act adiţional pentru o nouă perioadă. La cererea scrisă a chiriaşului, autoritatea 
publică locală poate analiza şi supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, 



posibilitatea prelungirii contractului de închiriere în condiţiile legii. 
 
 Cap.IV -   CHIRIA. TERMENE DE PLATĂ. GARANŢIA. 
 
 Art.4. Chiria se stabileşte în conformitate cu prevederile Procesului verbal de adjudecare şi al 
Raportului încheiat ca urmare a licitaţiei publice aprobată prin H.C.L..................., la valoarea de  ….... 
lei/mp, fără TVA (…...../lună fără TVA). Chiria se va recalcula ori de câte ori se vor constata erori 
de calcul sau măsurători şi se va indexa anual cu indicele de inflaţie. 
 Art.5. Plata se face lunar, până pe 25 ale lunii pentru luna în curs şi chiria se datorează 
începând cu data prevăzută în contract. 
 (1) Pentru neachitarea la termen a sumelor stabilite, locatarul  va plăti majorări de întârziere, 
conform legislaţiei în vigoare la data efectuării plăţii, calculate din ziua imediat următoare  zilei în 
care suma era scadentă la plată. 
 (2) În cazul în care actele normative referitoare  la majorările de întârziere se vor modifica, 
acestea se vor aplica de drept prezentului contract de închiriere. 
 (3) Neplata chiriei timp de două luni consecutive, dă dreptul locatorului de a  rezilia prezentul 
contract, fara a fi notificat in prealabil, precum şi obligaţia din partea locatarului  de a elibera spaţiul 
imediat. 
 (4) În caz de neplată, executarea silită se face pe baza prezentului contract, locatarul fiind de 
acord cu transferul din contul său a sumelor datorate locatorului, prezentul contract având valoare de 
înscris autentic, constituind titlu executoriu. 
 Art.6. Locatarul răspunde direct de respectarea legislatiei în vigoare privind normele P.S.I., 
protecţia muncii, protecţia mediului, apărare civilă, specifice activităţii desfăşurate, precum şi 
obţinerea tuturor avizelor legate de funcţionare. 
 Art.7. Plata chiriei se va face prin virament în contul Primăriei Municipiului Craiova, Contul 
RO23TREZ29121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, sau prin casieria 
Primăriei Municipiului Craiova, cod unic de înregistrare 4417214. 
 Art.8. (1) Garanţia de bună execuţie, reprezentată de contravaloarea chiriei pe două luni 
consecutive, se va constitui până la data semnării contractului de închiriere şi a fost achitată cu 
chitanţa nr............. 
 (2) Chiriaşul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora se va institui 
garanţie reală mobiliară, cu acordul autorităţii publice locale municipale. 
          (3) Garanţia de bună execuţie se va restitui  în cel mult 14 zile de la data expirării perioadei de 
valabilitate a contractului de închiriere, cu condiţia îndeplinirii de către locator a obligaţiilor asumate 
prin contract. 
 (4) În cazul când locatarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile de plată şi/sau deteriorează spaţiul 
transmis în folosinţă, locatorul va reţine locatarului din garanţia de bună execuţie, contravaloarea 
chiriei neachitate şi contravaloarea daunelor provocate. 

 Cap.V - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 Art.9. Obligaţiile locatarului 
 (1) Să folosească cabinetul medical închiriat conform destinaţiei şi clauzelor stabilite prin 
prezentul contract de închiriere, permiţând schimbarea destinaţiei doar cu acordul locatorului. 
 (2) Contractul se reziliază de drept în cazul în care există un plan de modernizare a zonei 
respective, fără punere în întârziere, fără notificare prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată 
(pact comisoriu), chiriaşul având obligaţia de a elibera spaţiul în termen de 15 zile de la notificare. 



 (3) Să ia toate măsurile ce se impun pentru exploatarea în condiţii optime a cabinetului 
medical . 
 (4) Să încheie contracte cu furnizorii de utilităţii şi servicii (apă, salubritate,energie termică, 
electrică, etc.). 
 (5) Locatarul răspunde direct pe toată durata contractului de închiriere de respectarea şi 
aplicarea legislaţiei în vigoare privind protecţia şi paza împotriva incendiilor, protecţia muncii, 
protecţia mediului, apărare civilă specifice activităţii desfăşurate, de obţinerea tuturor avizelor şi 
autorizaţiilor  legate de funcţionare, precum şi de respectarea oricăror alte obligaţii legale ce rezultă 
din activitatea pe care o desfăşoară. 
 (6) Să suporte toate cheltuielile necesare refacerii cabinetului medical deteriorat ca urmare a 
exploatării necorespunzătoare sau distrugerii acestuia din culpa sa. 
 (7)  Să răspundă de buna funcţionare a instalaţiilor electrice şi de energie termică. 
 (8) Să plătească chiria în condiţiile şi la termenele stabilite prin  prezentul contract de 
închiriere, iar în caz de întârziere să achite majorările de întârziere conform legislaţiei în vigoare la 
data efectuării plăţii.                                       
 (9) La încetarea, respectiv rezilierea contractului de închiriere, locatarul să predea 
proprietarului spaţiul  liber de orice sarcină, în termen de maxim 15 zile lucrătoare, în starea în care 
acesta a fost iniţial preluat, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse. 
 (10) Să suporte, în afara chiriei şi a plăţilor prevăzute la alin.(8), cheltuielile privind 
consumul de energie electrică, termică, apă, etc. 
 (11) Se interzice subînchirierea, cesiunea în tot sau în parte a cabinetului medical, asocierea 
cu alte persoane fizice sau juridice, încheierea unui înscris privind transmiterea folosinţei spaţiului, 
sub sancţiunea rezolvirii de drept a contractului, fără somaţie sau punere în întârziere şi fără 
intervenţia instanţei judecătoreşti (pact comisoriu). Primăria Municipiului Craiova  are dreptul să 
dezafecteze spaţiul închiriat şi să dispună aducerea acestuia în starea iniţială pe cheltuiala exclusivă 
a locatarului. 
 (12) Locatarul rămâne răspunzător de plata chiriei, chiar dacă abandonează cabinetul medical  
fără consimţământul locatorului. 
 (13) Să păstreze şi să asigure curăţenia în spaţiul ce face obiectul contractului de închiriere, 
să îngrijească şi să conserve spaţiul ca un bun proprietar. 
 (14) Să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii curente, în 
vederea menţinerii cabinetul medical închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii 
contractului.Lucrările de îmbunătăţire şi de igienizare ale spaţiului sunt în sarcina chiriaşului fără să 
afecteze cuantumul chiriei.                   
 (15) Să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat şi 
starea acestuia, la termenul stabilit în contract; 
 (16) Să nu aducă modificări bunului imobil inchiriat, decat cu acordul prealabil scris al 
locatorului si cu respectarea legislatiei in vigoare, respectiv obtinerea autorizaţiei de construcţie; 
 (17) Să răspundă integral pentru deteriorările aduse spaţiului de către persoanele aduse de 
acesta  în spaţiu. 
 Art.10. Obligaţiile locatorului 
 (1) Să predea către locatar pe bază de proces verbal de predare-primire cabinetul medical  
prevăzut la Art.2 din prezentul  contract de închiriere. 
 (2) Să asigure folosinţa nestingherită a cabinetului medical pe toată durata contractului. 
 (3) Să elibereze locatarului, în condiţiile legii, acorduri şi avize în legătură cu obiectul de 
închiriere. 
 (4) Locatorul are dreptul să inspecteze spaţiul ce face obiectul contractului de închiriere şi să 



verifice respectarea obligaţiilor asumate de locatar.  
 (5)  Locatorul are obligaţia  de a înştiinţa chiriaşul cu 15 zile înainte de o eventuală 
schimbare a situaţiei spaţiului respectiv, sau atunci când nu se cunoaşte schimbarea, în 15 zile de la 
producerea ei. 
 (6) Locatorul garantează contra tuturor viciilor bunului închiriat, care împiedică sau 
micşorează folosirea lui, chiar dacă nu le-a cunoscut la încheierea contractului şi fără a ţine seama 
dacă ele existau dinainte ori au survenit pe parcursul contractului. 
 (7) Locatorul nu răspunde pentru viciile care erau aparente la data încheierii contractului şi 
pe care locatarul nu le-a reclamat la momentul preluării bunului. 
  
 Cap.VI – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
  Art.11. Pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, părţile  datorează 
despăgubiri. 
  Art.12. Forţa majoră, legal notificată, exonerează de răspundere partea care o invocă în 
condiţiile legii. 
  Art.13. (1)  În cazul in care s-a depaşit termenul de plată a chiriei cu două luni sau în cazul  
nerespectării unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se consideră  desfiinţat de drept, 
fără punere în întarziere, fără alte formalitaţi şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată, 
conform prezentului pact comisoriu. 
 (2) Se interzice subînchirierea, cesionarea  sau asocierea cu alte persoane fizice, juridice, sub 
sancţiunea rezolvirii de drept a contractului prevăzut de art.2, fără somaţie şi punere în întarziere şi 
fără intervenţia instanţei judecătoreşti, autoritatea locală având dreptul să dezafecteze spaţiul 
închiriat ocupat cu investiţiile realizate şi să dispună aducerea acestuia în stare iniţială pe cheltuiala 
exclusivă a locatarului.Locatarul este obligat să asigure paza bunului transmis în folosinţă, precum 
şi a valorilor deţinute sub orice titlu. 
  
 Cap.VII - MODIFICAREA CONTRACTULUI 
 Art.14. Prezentul contract va putea fi amendat sau modificat numai prin act adiţional semnat 
de ambele părţi contractante. Orice act adiţional încheiat de părţi va face parte integrantă din 
prezentul contract de închiriere. 
  
 Cap.VIII - ÎNCETAREA, REZILIEREA CONTRACTULUI 
 Art.15. Prezentul contract de închiriere poate înceta în următoarele situaţii : 
 1)La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 
 2)În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
autoritatea publică locală municipală, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile, în sarcina acesteia, 
în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată.În situaţia prevăzută, autoritatea publică 
locală va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de închiriere şi va face menţiune 
cu privire la motivele ce au determinat această măsură; 
 3)În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş, prin rezilierea unilaterală de 
către autoritatea publică locală municipală, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului; 
 4)În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autoritatea publică locală, prin 
reziliere de către chiriaş, cu plata unei despăgubiri în sarcina autorităţii publice locale; 
 5)Prin acordul comun al părţilor; 
 6)În cazul intervenţiei unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit; 
 7)Alte cauze de încetare a contractului de închiriere, stabilite de părţi prin contractul de 
închiriere, fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege; 



 8)În cazul intrării în insolvenţă, în faliment sau a dizolvării pe cale legală a chiriaşului; 
 9)La dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat. 
  
 Art.16. Rezilierea contractului intervine în următoarele situaţii: 
 a. În situaţia în care pentru nevoi de interes naţional sau local, terenul pe care se află 
cabinetul medical  va fi destinat executării unor construcţii şi amenajări edilitare de interes public 
etc., contractul de închiriere se reziliază în mod unilateral de către autoritatea locală, după 
notificarea locatarului, cu 30 zile înainte. 
 b. Contractul se reziliază de drept şi în cazul în care locatarul este în lichidare voluntară sau 
în faliment. 
 c. Nerespectarea clauzei art.9 alin.(12) din prezentul contract de închiriere duce la sancţiunea  
rezolvirii de drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi şi fără intervenţia 
instanţei judecătoreşti (pact comisoriu), iar spaţiul ce face obiectul contractului poate fi scos la 
licitaţie. 
 d. Constituie o cauză pentru rezilierea contractului din iniţiativa locatorului neplata de către 
locatar a două chirii lunare. Rezilierea va opera de plin drept, fără somaţie, îndeplinirea altor 
formalităţi judiciare sau extrajudiciare şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti (pact comisoriu), 
iar cabinetul medical ce face obiectul contractului poate fi scos la licitaţie. 
 e. În situaţia în care locatarul a pricinuit însemnate stricăciuni cabinetului medical închiriat, 
instalaţiilor precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă înstrăinează fără drept părţi ale 
acestuia. 
 f. În situaţia  în care spaţiul  închiriat este necesar desfăşurarii altor activităţi, contractul de  
închiriere se reziliează în mod unilateral de către autoritatea locală, prin notificarea locatarului, cu 
30 zile înainte. 
 g. Rezilierea contractului se poate face la cererea locatarului cu obligaţia degrevării spaţiului 
de orice sarcini. 
 h. Contractul se reziliază de drept, iar spaţiul ce face obiectul contractului va fi scos la 
licitaţie în situaţia în care chiriaşul închiriază sau subînchiriază, se asociază, donează, vinde sau 
cesionează dreptul de folosinţă asupra spaţiului. 
 i. Contractul poate fi reziliat de către locator, dacă locatarul nu demarează obţinerea  tuturor 
avizelor necesare pentru funcţionare. 
 j. Neîndeplinirea cu rea-credinţă a unei/unor clauze considerate esenţiale, rezultând din 
natura contractului, precum şi pentru buna desfăşurare a relaţiilor contractuale, dă dreptul părţii 
lezate de a rezilia unilateral contractul, fără îndeplinirea nici unei formalităţi 
judiciare/extrajudiciare, dacă în urma notificării acestui fapt, partea în culpă nu remediază acest 
lucru într-un termen de maxim 15 zile calendaristice de la data primirii notificării în acest sens. 
  
 Cap.IX -  CORESPONDENŢA ŞI NOTIFICĂRILE 
 Art.17. (1) Orice notificare făcută de oricare dintre părţile contractante celeilalte părţi va fi 
considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă prin scrisoare recomandată 
 cu confirmare de primire la următoarele adrese : 

� Locator -  Municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7, Craiova, jud. Dolj. 
� Locatar – ______________________________________________ 

 (2)  Notificarea se consideră efectivă de la data primirii confirmării de primire de către 
expeditor. 
 (3) Notificările verbale nu pot fi luate în considerare de nici una dintre părţi dacă nu sunt 
confirmate în scris conform celor menţionate mai sus. 



 (4)  Schimbarea adresei sau a sediului social nu este opozabilă celeilalte părţi decât dacă a 
fost notificată cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare înainte. 
   
 Cap.X -  NULITATEA PARŢIALĂ 
 Art.18. (1)  În cazul în care o prevedere din prezentul contract este declarată nulă, părţile o 
vor înlocui prin alta, care să corespundă cât mai fidel spiritului acestui contract, iar celelalte clauze 
îşi vor produce efectele în continuare, contractul păstrându-şi valabilitatea şi caracterul obligatoriu 
în măsura maxim admisă de lege. 
 (2)  În măsura în care o parte a unei clauze este declarată nelegală, nulitatea nu va afecta 
decât acea parte a clauzei, restul dispoziţiilor ei rămânând pe deplin aplicabile. 
  
 Cap.XI - FORŢA MAJORĂ 
 Art.19. (1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
 (2) Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi 
insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să-şi exercite obligaţiile 
asumate. 
 (3) Părţile sunt exonerate de răspundere în cazul neexecutării, executării necorespunzătoare 
sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale în caz de forţă majoră, pe toată durata existenţei 
acesteia.  Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă. 
 (4) Partea contractuală care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. Cazul de forţă majoră se va comunica în scris în termen de 5 (cinci) 
zile calendaristice de la apariţia sa, iar nerespectarea obligaţiei de notificare atrage sancţiunea 
decăderii din dreptul de a invoca exonerarea părţii. 
 (5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 (6) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acestora. 
  
 Cap.XII – LEGEA  APLICABILĂ 
 Art.20.  Prezentul contract este guvernat de legea română. 
            Art.21.  Litigiile, controversele şi pretenţiile ce se vor naşte din prezentul contract de 
închiriere sau în legătură cu el vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în cazul in care părtile nu 
ajung la un acord în termen de 15 zile de la data începerii negocierilor, oricare dintre acestea se 
poate adresa Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal din cadrul Tribunalului Dolj, conform 
prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare, prezentul contract fiind asimilat actului administrativ. 
           
            Cap. XIII – SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
          Art.22. (1) Litigiile, controversele şi pretenţiile care se vor naşte din prezentul contract sau în 
legătură cu el vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 
         (2) Dacă părţile din prezentul contract  nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile 
vor fi înaintate spre soluţionare instanţei competente. 
  
 Cap. XIV - CLAUZE SPECIALE 
 Art.23. (1) Chiria neachitată la termenul stabilit prin contract reprezintă creanţă bugetară 



certă, lichidă şi exigibilă provenită dintr-un raport juridic contractual, care  se transformă în venit la 
bugetul local, iar prezentul contract administrativ constituie titlu executoriu şi se transmite spre 
executare silită către Direcţia Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova în 
termenul şi condiţiile prevăzute de  Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 (2) Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile Codului Civil, cu 
reglementările legale în vigoare referitoare la locaţiune şi cu reglementările fiscale în materie. 
 Art.24. Prezentul contract de închiriere se încheie în 2 (două) exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte contractuală. 
  
                          LOCATOR,                                                         LOCATAR, 
             MUNICIPIUL CRAIOVA                   
              



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 44995/10.03.2020 
 

 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 

 
 Având în vedere: 

− Referatul de aprobare nr. 41093/04.03.2020 şi Raportul nr. 44218/10.03.2020 al 

Directiei Patrimoniu; 

− Hotărârea 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, Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa nr.124/1998 

privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale , 

− Potrivit Ordonanţei 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  

 

 1. Aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 5 ani, a 

spaţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, situat în cadrul Policlinicii 

Stomatologice Craioviţa Nouă, din Craiova, B-dul Oltenia, nr.41, spaţiu în suprafaţă de 12,66 

mp, identificat în releveul imobilului la etaj, poziţia 29, la care se adaugă cota indiviză aferentă 

la spaţiile comune, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, identificat în Anexa 

nr.1 la prezentul raport; 

 2. Aprobarea Caietului de Sarcini prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul raport; 

 3. Aprobarea Documentaţiei de Atribuire prevăzută în Anexa nr. 3 la prezentul raport. 

 4. Aprobarea Contractului - cadru de închiriere  a spaţiului (bunul imobil) cu destinaţia 

de cabinet medical stomatologic, situat în cadrul Policlinicii Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia, nr. 

41, cu o suprafaţă totală de 23,19 mp, prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul raport. 
 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 



CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr. 37424 din 17.05.2006 

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 functia 
de Primar, in calitate de concedent, 

ş i 
1.2. PĂSĂRIN ALINA - NICOLETA (domiciliată  în Craiova, 

medic titular al CABINETULUI MEDICAL 
INDIVIDUAL DR. PĂSARIN ALINA - NICOLETA, cu sediul social in Craiova, str. Bd. 
Oltenia nr. 41 (Policlinica Stomatologic ă  Craiovita Nouă), inregistrat la Registrul unic al 
cabinetelor medicale partea I sub nr. 816612 din 13.04.2000, cod fiscal 2720708163209 având 
contul R048CBIT171020792Y001000 deschis la Banca Ţiriac Craiova, 

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

imobil) în care func ţionează  ş i Cabinetul Medical Individual Dr. Păsărin Alina Nicoleta, situat 
in Craiova, str. Bd. Oltenia nr. 41 (Policlinica Stomatologic ă  Craioviţa Nouă ), format din 51 
incăperi in suprafat ă  totală  de 489,31 m2 , conform schiţei spatiului (anexa nr. 1) 

2.2 Din suprafaţa totală , titularului prezentului contract de concesiune îi revine o cot ă  - 
parte de 18,62 m2 , astfel: 6,48 m2  reprezintă  cota - parte din suprafata de 12,96 m 2  a 
cabinetului medical, folosit in sistem de tur ă  icontratură  confoim acordului de voinţă  (Anexa 
nr. 2a), iar 12,14 m 2  reprezintă  cota indiviză  din spaţiile comune (hol, s ăli de a şteptare, grupuri 
sanitare etc.) imp ărtită  conform Anexei nr. 2b. 

2.3. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz ă  de proces-verbal 
care va constitui anexa nr. 3 la contractul de concesiune. 

2.4. Este interzis ă  subconcesionarea în 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 de la data 01.06.2006. 
3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă  egală  cu cel mult 

jumătate din durata sa ini ţială , astfel incat 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 concedent, pomind 

de la pre ţul pieţei, sub care redeven ţa nu poate fi acceptat ă . După  negociere cuantumul 
redevenţei va fi prevăzut intr-un act adi ţional semnat de ambele p ărţi contractante. 

4.3. Plata redeven ţei se face prin conturile: 
- contul concedentului nr R095TREZ29121220207XXXXX, deschis la Trezorcria 

Municipiului Craiova; 
- contul concesionarului nr R048CBIT171020792Y001000 deschis la Banca Ţ iriac 

Craiova 
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.i.7. Neptai* r=ii*-r*ntei p+:itru o p*iioadE ic *:: a* *=** Ea rezilierea =+::::actnl*t.
5. *:epturiie p5gi3r-:r
5 ,  I  "  DrePtuf i le  t - :  : : ; l€s i1 '1 ' : '1  i ' i i i
5.X.i. Concesicnaii:l ai* *:*;=tul i:= a expl*ata in mo,i r€i:*ct. ne rise*l $i 1,.=e

rEspuia<ieiea sa, l==::r:: ::+i-:bii =.=:== iitr:* *i=:.=i-:it-tl Frsz-rlntiui it-:E=i;l-ii de concesiutts,
5.2. $rep*:rii* =:::g+ede::l=3-:!
3.?.!.. Con+***;::.'i arc;,i:=;:r+i s*::.:pecteze bunui im+bii =*ncesionat, sE '='erif,*e

stadiui de realiz*,:'* = i*vestii.:ii-r, prec*:= :;i mr:clti i* care +eie :;atisid.cut interes::3 p::itiic Siin
realizarea activ!:3tii +au serrii*iiilui p*biic, ve:ifieind rerp**:ar*a obligaliiloc ac=Jmate de
concesionar.

- r 5.2.2. V*rifiearea se va efectua ::*mai cc notjii*area *realabilfl a c*n*esi**arului.
\-,' 6. Obliga=:ilt= prirqilcr

6. I " Obtig=iiii= =,-:Ece=:=::*ir:1ui
*.1=:= {,'o::**=;:-=::=,r'*! :-==ii--: *hlig':r s[ *=igttte cxpioariii:c= *ticar:e in r*gim ,=*

**itci;:::i:=t* 3i de i;-ri::=::=:'i{ti = i--:::-:::lui ir-:;::+ii ca;-* ibce obiectul *i}iir:=,';iriflii.
6.1.7. Ci]::=-*o":.:.=:ra; ul ,::+i.: i:irligar .ii=- piire*-i:,:5 redeve:ttr*. I
6.1.3. C*.+ec!*narni =re obiig=i:+ de a {*=tirui b.i*r:i t+*::esioRat, dup*. *xgirar:a I

contractului de c*::';===:.4=, i:: €=pii:tE pial;::*aate, lib*g de orice sarcir€- :=*i=ei.; invesiiqiile I
realizate, pel pu1i. li: i;i:nctifiii* i:: iare = i<-:st preir:=a, in caz contra; c:-*i*.= i5 sup+rte \
eontravai'-:atea daunelor' pr r : iu se.

6.i.4. C*a*es!*narui gi=-=:* invesii ?. bunui imobil concesio::at i€'-: !--;**.?* tcsliza ie+r[ri
. de m*d.*mieare a ***=i,:i= :?rtfii:ii;i: :rii:,*Ldtil **;:*eder::-i:.:i.

*.1.5. tn ter'' 't' 'en'i* 90 rJe .=i1* cle i:: *=-a inch*i*s.i':,i*i=:iactului cle c*n*csiune
concesionarul este oi: l igsi: i5 depunir": '  t i t lu d';  gara::t ie. o:,; i l i i  o*{t i .

6.1.6. I-.a i:r*s;*rea c{-::::.E*€riiui dc =**cesiunr €i:i alte cauze de*at pri= ar:ungerc ia
tefiEf:t- *xc;uzAnd fbrla :::ajcr5 gi *a=*i tbr:=it, concesionarul e+:e obligat s[ asigure
continxitat*a prestirii acti.r::Elii usu sgi:'i*iului pr:i=lic. in coneiiEiii* s1!1',rlate i* contract, pflui i

..- la preluarea acesie:: it ;i:re cirtic3i:i'li
6.|.7.In*i:=.=ii:=e=rec*::*s=i.;aaru1sesi=eazE+rist==a==llgr-rsibilitateaexist*i-:1*!un*i

cauzf, de natur[-_*5 ssi-1$g::i li* impl;=!i:!iitatea v"-*aiizdrii actiYit*g:i sit', :;*iv:+:'.:iui publi*- I'a
*i:iifi** il* i*ctara alcsr fi;-:i L.,.!::--ilrlltui-i= i* vede:=a i.Irii -iEsurilor ce se imp*:: pentrti
asigura:'** +**tinu itEi i i *.r;:iv :iEiii s.'ir* s eru i= i =-: ?=i p* lri ic

6. t .8 .  f6 i i ; . - - . , - , - . : ; ' i i  erc  c 'n i : r ' - i :a  i lc  :  , : rora anumite so l i " i t l : ' "  - ' "=  i t { in is ter : iu i
Silt[tflfii, ispecifie* =!=r*=:;iui sanii:'.s ;=:ti:tuar* i:* g[rzi, act"rrdare ci* ::s:::==-=:::5 medicalS iie
specialitate anun:?-:i::: *=.=!:orii d* ;-.a=i**{i eiei. ilare vor fi regle*ae*;ate Fi:.. ordin igl
ministrului s[n*t*.g::,

6.2. Obliga;ii:* *,=.*ede$nil=i' 
6.?"1. ConcetJentul *=t* +bligat sE-::L: ?l tuibure pe concesionar in exerciliul eireg:iurilor

rez*liate din prerentul contr=*i *.= *{}ncesi==*"
6.2.2. C*-*ce,j*iltul i::-i =:== dreptx? si mociiii=* ?n :noci unilateral contrc*t*l de

ccnsesi*:ae . iii afard 11* cazr:rile prev[z':.::* *;{pre! '3* lcge si de prezentul'**nere*:.



: \

S.?.3. i-t*n+*iE=1;tui =:;t*: ,-::liigli: :ii r-:r::ifjc* ct:n*esic:=::;=r:1ui =::=rili=- +:=i*ir*:=?nipiejur:ari

de na:ur} s5 a*-*[ ar:i:=Frrr= *i*p:-:iir-u- =i-=;":e=',:it]t;=:i:?a-:?" *ac* -:= *tlt.i=':-inla =-=lfe .;:'3{$LE'

7. i-€adiii+area e*::ira:.:r; ! rii
7.1. {on*cd*ntui :=+ar= i:l,:dli:?+a *::ilatc:al partea g==gleme:::ai5 a i-::=essnt=1ui cc:rtraet

*e cclncesi*?-ts, cE ::r:tifis*-:e; :=g*;rl*i-:i35 a ,:r:nc*$ionarului. ,ji:i mol!== ex*==!ii-:nali iegaie ci=

interesui riafioa*i sau ii>cal, €::pX c*=.
Z 2.t. ?:-. cazt:! in ca:= mr:*::'rcar*= uliil=ter*-l* a c+::iracts3=i de c+-*esiua= ?i ad=ce .it

prejudieiu, cc*,:esic*=:til a:il dre;i::=i SE u-6to*=rcF ia m*f pfomF: * desS;i-gubir* =decvatE ==i
ei-e+eiv:i.

7.?.2. i;, caz ii= dc=scor* i:rtr* ::onr:=deRt ;i i-.i:::,:esiL1*.=.: +u p:ivire ia vali:area

d**p*g*birii, **eas:e va fi s:abiiir*- *e ir:=ianqa jud*';iioreas+* cor*:r:+tent*.
7 .2.3. *eza**:€*l di:atre **;acecls:-:i gi *,:nc*sionar =ti privir* la desp€g::bin :::.r poate s3

c*:isiilr:ie un :emei g:;*il:ru *onc*Gi*nar =are s5 conducS :a sustrag*rea ** ?a obligatiile sale

contractuarle.
I . inCeta iea CO1T "",.CtU, utr Cte r it-rCe*,':ne
f.i. F;*zena:i *.:ntra+t d* **ncbs:.ne i::':et*aza ia ::nnltoar+i* si:*=Fii"
ai ?* *xpi:=i*a cl*:-=:tei ::r.:i:ilit= in ;:ezer:ir:i .:{::iiiact, *i:+d pit=;ie nu ci::*vir: t:; s*:is

pi*lur:girea al:e slu ;:= ='i ;"i i:<i;::,i- i i i i i + L* g i i ;
b] ia ca=.l in i.-a:e ir:r=::,-sui ::::fir-:n=i sau !+ea! + !mp=:-:i*, $riri *+:ruiliaiea uniiateraii de

eStre c*neede=:- cu pi=:-= rine-i desp*g':i!-liri.!=ste ;! prealabitr *: sarcrn:i ':oncede.*:lui;

*i f:l caz*i neres-"-,;t5-:-i: +blig;:;iik:i ,:*r:=:==i* de c5:=-* cone==ii::iar, p*l reejlier*

unilateralli ** c[::= ct]llcrr*i=g[. i'=: #lata r:*ei *.=*p*gt;i:igi ii: :arcina *'35ggsir-:;r+*:1ui:
d) in s=zul ner**i::ec:=:'ii obi!ga{iil.,-i co*tr*;iiaa9* de ei=-ire coe*edent, p:=ir: reziiierca

u:rila:eralfi a *ontrac:*i=-i ,j.: c[ir= *oi:=*si*::a:, .i:: plata *+ des"-5gubiti ,n sarcina

c*::eedentuiui:
*i ia ei!*pariii=. i3inr-i: cau",= de :i:rg[ :::.=j.:r5. a bunei:ii co**=;ii.-*.at sa= in *-azu3

imp*sibilit[tii *iriectiv= = c{--;:i:esicg:=:=-riui *e a-i exp!++ia, pri:: r*nun}*:=- firE piata unei
. - t . - - * H ^ = - : . - : - : .
uuSpiiBi-rrlilr,

i] .r,:eirirn!:i:=:i ciesii:iali*i -silafiii;:: dupl concesiei*:a:* atrag* ieziliere* de d:ep: a

*+.r:a:a*t*iui de *.i:n ces i r: i;,: :
.  . * r  - r - - r  - t ^  - .  - - ^ ^ - i - - -
l' g)) cOncesicr:*r=i pr:=l* de::=::ia .::iiates*i ,;*=i:actul d* **ncesi=.= penE- m*tive

p*:s*ii€ie.:iotifi*anii ctin*=iienl-1 = 6.F =.' zile ?nainte iie data ii='nun15ri::

L R6sp= ::derea :i* t :'.111c := i::.=.:;
9.1. Neie-:;:*r:1.:i:ea rjr: i:i;ii=* +;ll1ri* eon:iaei3:ii= a obiiS=;!i!'-rr cripri.=i: in pieze;::ul

contract €*'iirnce=::;iii'-'.liir"rr iii:jiluuiir:e* c;,:-i:?ctuald a p31:! ?:r cuipE"
10; Fae'i* majoi:*
10i1. i*{:ci una c!ini:=- p*i:i3= *iltiir':=i-rante ::*:'*=:::::ade ds r:-===.==*utarea le.:*rine* +i/sar:

de execularea in g16rj 3ir-:*rJrf=1:=:-izalc-li.:r:tal s** par!ia3, a,,oric3:+i *bligalii e=:e ii re.,,iile i:i
bazaptez,*nti:lui c*$tr*=: iie *+**esiur:*= ilac* ::eexeci:i*rea sau cE**iitarea ne*{}:espunz+toarf,
a obligagi+i iespe*::a.'r = fi:st **uzat5 i:= ior{a *:*jor[, astt-el c*Ir: *=:* definlrl i:: i*ge.

i*.2. Partea eai"e inr'+*i forga:=aior5 este obligat5 s[ no:ii'i;e *eleilalte p*rii, in t*lmec:
da 4B *re de la *e*<i*cerea +ve*i*=:sului- gi sd i= toate r::Es=;i?* posibil* ?:: .jf;Cerea li:nit*:ii
consecint*i*r lui.

1*.3. DacE i:::-*rme:: ** 15 =:!i* cl* ie pr+rlucere ev**!::-:**i::.il re*c5**iic; nri ine*teaz*,,
p[rtiie au dreprul s* i..ei *oti€-.f *ir.*i.:=:*ii ,J= ;:iii: ilrept a p:*e=aei":ici c*=1s+cc ,je consesiu.+
€:5 *= vietina d*;rre *le s€ ::r*ti::iii: daut'.- ilfie{'r;r.
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Viza  controi financiar prevern 

11,  Notiticata 
11.1.  in accendunea părtilor contra.etante  oriee notifereare adresata  de una  dintere acestea 

celeilalte  e_ste a1a deplenttă  dacă  va  _1=e  transroUsel  ia  adresalsedeue  prevăzut  brezentui 
: contract de  concesiune, 

112  111  cazul 	eare notifeearea  se  face  pe cale  postala,  ea  va  fi  transreis ă  prin 

serisoare recornauoata  eu couraTfeare  zere preuater. 	se  conseuera primit ă  Lie  oestinatar ia uara 
menţ ionatel  de  ofictui poştal prinlkor 	uoueferoz.are. 

	

113.  Drică  notificarea.  se     prin telez sau  prin  fax,  ea  se consideră  primilea În 
porna 	ueraroare  dupa cea care  a ezzere ezo.zetuara _ 

11.4313efotifiearite  verbale rw  se eau 	conerederare. 

12 .1. 	cazul 	eare rezolvarea neiregourgerilor  nu  este  posibilă  pe reale  arniabilă  d 

VOT  fsupuse  sp  Fe 	.................  istani,Fel  	  

13. Clauze ae 
13.1,  Orite 	 a prezeuralui  contraet  de  ceeeneesiune  se  face  numai prin aet 

aditional  sereanat  reo  aseee:ree, e_ee.e ţ e.  eyeaeaoertuer. 
13.2.  Prezeurea  -._rderareeeet  de concesiune, 	 cu -anexele  1  -  ,  eare  rac  parte 

beauguaruri 	reen eoureaesui  sau, reprezint ă  voutta parttiori ni ă tură  enea  altă  trit -vnene verbal ă  
	 acP  te  ,  antesor:ră .  s3U ulterioară  incheierij 

erezentui  ccentfact de concesiunc a  lbsti    in 2  exceroolare. 

flirector  Dir.  PatrinA.oPlu_ 

Ssef  eze---eve- 	ee=  1e„ 

Vizat 



PRESEDINTE 

L'ONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 178 
privind incetarea contractului de concesiune nr.37424/17.05.2006 incheiat intre 

Consiliul Local al Municipiului Craiova ş i Pă să rin Alina-Nicoleta, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. P ă să rin Alina-Nicoleta 

26.04.2018; 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in şedinta ordinară  din data de 

Având in vedere rapoartele nr.62036/2018 al Direc
ţiei Patrimoniu nr.62979/2018 al Direc ţiei Juridice, Asisten ţă  de Specialitate i Contencios Administrativ 

prin care se propune incetarea contractului de concesiune nr.37424/17.05.2006 incheiat 
intre Consiliul Local al Municipiului Craiova ş i Păsărin Alina-Nicoleta, medic titula• al Cabinetului Medical Individual Dr. P ăsărin Alina-Nicoleta ş i rapoartele nr.181/2018 al Comisiei pentru inv ă tământ, Cultură, S ănătate, Culte, Tineret ş i Sport, nr.183/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liber ă  Initiativă  ş i Relatii Internationale, nr.187/2018 al Comisiei de Urbanism, Protectia Mediului ş i Conservarea Monumentelor, nr.189/2018 al Comisiei Juridic ă, Administratie Public ă  ş i Drepturi Cetătene ş ti ş i nr.192/2018 al Comisiei Buget Finante, Studii, Prognoze ş i Administrarea domeniului; 

in conformitate cu prevederile Hot ărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale; 

in temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, art.61, alin.2 
locală ; 
ş i art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicat

ă, privind administratia public ă  

HOTĂRĂSTE: 

Art.l. Se aprob ă  incetarea, prin denuntare unilateral ă  din partea concesionarului, a 
contractului de concesiune nr.37424/17.05.2006 incheiat Intre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Păsă

rin Alina-Nicoleta, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Păsă
rin Alina-Nicoleta, având ca obiect exploatarea spatiului in suprafat ă 

 de 16,86 mp., situat in municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică  Craiovita Nouă), Incepând cu 04.06.2018. Art.2. Se Imputernice ş te Primarul Municipiului Craiova s ă  semneze actul aditional de incetare a contractului de concesiune nr.37424/17.05.2006. 
Art.3. Se aprob ă  modificarea in mod corespunz ător a Hot ărarilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administratie 

eta 
Publică  Locală, D 	im irectia Patroniu ş i Cabinetul Medical Individual dr. P ăsărin Alina-Nicol 	vo  

la indeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 

CONTRASEMNEAZĂ , 
Marius 	 SECRETAR, 

Nicoleta NHULESCU 

\ 



„ 

G, 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmărire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr.44 &5'..2018 

ACT ADIŢIONAL Nr.5/2018 
la contractul de concesiune nr.37424 din 17.05.2006 

intre 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, cod 

fiscal 4417214, reprezentat prin Primarul Municipiului Craiova, în calitate de concedent ş i 
PĂSĂRIN ALINA - NICOLETA (domiciliată  in Craiova, si 

iedic titular al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. PASARIN 
AL1NA - NICOLETA, cu sediul socialIn Craiova, B-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologic ă  Craioviţa Nouă), 
inregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea I sub num ărul 816612 din 13.04.2000, Cod de 
inregistrare fiscal ă  20383946, in calitate de concesionar, 

in conformitate cu prevederile H.C.L.nr.178/26.04.2018, precum şi ale pct. 8.1. lit.g din contractul de 
concesiune nr.37424 din 17.05.2006, s-a incheiat prezentul act adi ţional. 

Art.I. incepând cu data de 04.06.2018 a incetat contractul de concesiune nr.37424 din 17.05.2006, având ca 
obiect exploatarea spa ţiului (bunul imobil) in suprafaţă  de 16,86 mp, in care funcţionează  Cabinetul Medical 
Individual Dr. Păsărin Alina — Nicoleta, situat în Craiova, B-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologic ă  Craioviţa 
Nouă). 

Art.II.Prezentul act adi ţional devine parte integrant ă  a contractului de concesiune nr.37424 din 17.05.2006, 
fiind intocmit in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Concedent, 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Concesionar, 
PĂSĂRIN ALINA - NICOLETA 

medic titular al 
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL 
DR. PĂSĂRIN ALINA - NICOLETA 

Direcţia 

	

Director 	ativ, 

	

Cristian Ioi 	"LEA 

şef Servi 
Madlen Anca VO 

Vizat 
Control Financiar Preventiv 

Direcţia Economico-Financiar ă  
Expert, 

ŞabinaNŞn~CLIF, 
C 	VA 6 	P/71,  

nciar preventiv 

	

Vi 	alitate,' 
[ că , 

	

Cons.Jur. 	ina PiRVU 



AC. 1 

Nr. 37426 djra .7.05 2006 

i ă.rti1e cotractante 
'  - I., I.Ă .• 	AL. ... 1.UN 	LĂ LI 	OV 	bu1.  in Craiova 

	

i.iia na 7, cod :fiscal.  4417214.,  • tcpic Ă i(dt 'a. 	a1tonie 	raori ,  avânc 	n 
de Prirri a , -in cal atatc de Ctmeeden 

- 

	 (do e 
BiNiiIĂ ;i MEDK 

. DARIE 	JIZA, 	 'ratova, sir 13d.  OlteniLi nr. 
:ca Stornatolog 	ita Notiă), aniiaasarat la -:egistrul unie al  eabinetelor 

	

cd aI,. partea I sub  nr, 3461] din 03 06 2002 cod  tascai 2740907163234 avand 	aituI 
4C .1 ITI71020727W001000  desehis la Banca 	şa‘ 

ara ealitate de concesionar, 
couvenit s incheie  prezentul contract de onct.s 

2, Obiectul contractului  de concestune 
Obieetul  cornractului de conces ăme îI  coalstltuie exploatarea spa ţ iaaiu i  

eare functioneaz ă  si Cabinetul Medical  individual Dr. Darie Maria - miza. 
str, Bd. Oitenia  nr. 41 (Policlinica  Stomatologic ă  Craiovi ţa Noua),Vorrnai  a  ^ri.  51 

uprafată  total ă  de 489,31 m2 , confonn schitei  spaţtulut (anexa nr. 
2.2 1)in suprafa ţa  totală , titularului prezentultil  contract de  coneesiune  it revine o 	a 
e 18,62 n12",  astfel: 6,48 m 2  reprezinta cota  - parte din suprafa ţa de 12,96 ai -  a 

cabinetului medical,  folosit în sastenn de tur ă  leontratura  conform aeordului de voinţă  (Ân exra  
nr. 2a), iaa 12,14 m 2  acprc/anld coîa indiviza din spatiiie  comune (hol, s ă li de a ş teptare,  gruptin 
sanitare ete. împ ărţ ită  conforaTa Araexei nr. 2b. 

2.3. Predarea-prilnirea  obieetului concesiur 
carc va constitui anexa  nr. 3 la contractul i.lc coneesume 

2.4. Este  interzis ă  subeo 	 sau 111 paa te,  uaac i ic  acc p1a  aiac, a spa ţ iu 
Imectul prezentunn  contract detces 

3. lcrrnenu . i 
. Durata  concestunit esa.i..- cic 1 5 ana aaaccpatci data 1.06.2006. 

Contractui  de cOflL c.s aurac. poate ii paeluri 	pe  .tru o perioad ă  egal ă  cu cel  mult 
junaăa.i,ate din durata sa  initială , astfel incat durata îrai.rcguiaa.i  contract sa nu depa şeasc ă  49  de 

Redeven ţa 
R( deventa  este dc l cria.-o/m2lan an prinni  5 ant. 
1)upă  primit  5 rani aaive.IuI rnintm al  redeventei se va stabi1i  alc  caracecicn t,  
1 pic ţca  sub eare icticvcn ţa nu poate  fi acceptată . Dupa nc gocic l  cca aratuaiul 

red -ve 	prevăzut  intr-un act aditiona1semnat de  arribc-:le parti  coi  tractante. 
lata redeventei  se face prin conturile: 

contul conced  entu iui nr R.095TREZ29121220207X  X X  X 	desclus  la  
\laanacapîului Cratova 

C 	 . 004(213 r1 17 I 020727W001000  JLSa.11 eS i i I atac3 
)Va 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL•AL MUNICIPIULUI CRAIOVL 

HOTĂRÂREA NR.276 
privind Incetarea contractului de concesiune nr.37426/2006 Incheiat Intre 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Darie Maria-Luiza, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual dr. Darie Maria-Luiza 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, Intrunit 1n şedinţa ordinară  din data de 

28.06.2018; 
Având 1n vedere rapoartele nr.91882/2018 intocmit de Direc ţia Patrimoniu 

nr.94176/2018 Intocmit de Direc ţia Juridică, Asistenţă  de Specialitate i Contencios 
Administrativ prin care se propune incetarea contractului de concesiune nr.37426/2006 
încheiat Intre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Darie Maria-Luiza, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr. Darie Maria-Luiza şi rapoartele nr.277/2018 
al Comisiei Servicii Publice, Liberă  Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.284/2018 al 

'omisiei pentru invăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.286/2018 al 

omisiei de Urbanism, Protec ţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.290/2018 

al Comisiei Juridic ă, Administraţie Publică  şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.292/2018 al 

Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului; 
in conformitate cu prevederile Hot ărârii Guvernului nr.884/2004 privind 

concesionarea unor spa ţii cu destinaţia de cabinete medicale, 
in temeiul art.36 alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5 lit. b, art.45, alin.3, art.61, 

alin.2, art.123, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 

administraţia publică  locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l.Se aprobă  Incetarea, prin denunţare unilateral ă  din partea concesionarului, a 
contractului de concesiune nr.37426/2006 Incheiat Intre Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Darie Mari.a-Luiza, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual dr. Darie Maria-Luiza, având ca obiect exploatarea spa ţiului, în 

suprafaţă  de 16,86 mp., situat 1n municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41 
(Policlinica Stomatologică. Craioviţa Nouă), Incepând cu 30.07.2018. 

Art.2. Se Imputernice şte Primarul Municipiului Craiova ssă  semneze actul adi ţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.37426/2006. 

Art.3. Se aprobă  modificarea 1n mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatu1 de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică  Locală, Direcţia Patrimoniu şi Darie Maria-Luiza vor aduce 
la indeplinire prevederile rezentei hot ărâri. 

// 
PREŞEDINTE 	 CONTRASEMNEAZĂ , 

/ / 	„ 
7 	 SECRETAR 7 

Nicoleta MIULLSCU Dore 
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Inclar proventh, 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serv'c'ul Urmăr•re Contracte, Agen ţi Economici 
Nr. 	/.018 

ACT ADIŢIONAL Nr. 4/2018 
la contractul de concesiune nr. 37426/17.05.2006 

intre 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, cod 

fiscal 4417214, reprezentat prin Primarul Municipiului Craiova. 1n ealitate de concedent si 

DARIE MARIA - LUIZA (domiciliată  in Craiova, 
nedic titular al CABINE1 ULUI IVIEDILAL INDIVIDUAL 	DAKIr:, 

MARIA  -  LUIZA, cu sediul social in Craiova, B-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologic ă  Craioviţa Nouă), 
inregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea I sub num ărul 364611 din 03.06.2002, 'in calitate de 
concesionar. 

in conformitate cu prevederile H.C.L.nr.276/28.06.2018, precum ş i ale pct.8.1.1it.g din contractul de 
concesiune nr.37426/17.05.2006, s-a incheiat prezentul act adi ţional. 

Art.l. incepând cu data de 30.07.2018 inceteaz ă  contractul de concesiune nr.37426/17.05.2006, având ca 
obiect exploatarea spa ţiului (bunul imobil) in suprafa ţă  de 16,86 mp, in care func ţionează  Cabinetul Medical 
Individual Dr. Darie Maria - Luiza, situat în Craiova, B-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologic ă  Craioviţa 
Nouă). 

Art.II. Prezentul act adi ţional devine parte integrant ă  a contractului de concesiune nr.37426/17.05.2006, 
fiind intocmit in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Concedent, 
CONSILIUL LOCAL ALMUNICIPIULUI CRAIOVA 

Concesionar, 
DARIE MARIA  -  LUIZA 

medic titular al 
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL 

DR. DARIE MARIA  -  LUIZA 

Direcţia M1 11,1111111, 	 Vizat 
Director E utiv, 	 Control Financiar Preventiv 

Cristian Ionuţ i ĂLEA 	Direcţia Economico-Financiar ă  
Expert, 

Şef Serviciu, 
Madlen Anca VOICII 

Vizatt. ea1it 

Cons.Ju 	ariana PÎRVU 
\ ■ 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 	 Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585 	 Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro  
www.primariacraiova.ro  

LIUIR  	U11111~11 

CE 

OroMat. Cx,  
.3.451.11.7.4 

 

ISO 9001 
Certificat 9866 C 

 

    

DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urm ărire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr.173269/29.11.2018 

PROCES VERBAL DE PREDARE — PRIMIRE 
incheiat azi 	/12 	2018 

intre: 
PĂSĂRIN ALINA — NICOLETA, domiciliată  in Craiova, 

, medic titular al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL 
DR. PASARIN ALINA - NICOLETA, cu sediul social în Craiova, B-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica 
Stomatologică  Craiovi ţa Nouă) ş i 

DARIE MARIA — LUIZA, domiciliată  în Craiova, 
judeţul Dolj, CNP 2740907163234, medic titular al CABINETULUI MEDICAL 

INDIVIDUAL DR. DARIE MARIA - LUIZA, cu sediul social în Craiova, B-dul Oltenia, nr.41 
(Policlinica Stomatologic ă  Craioviţa Nouă), 

în calitate de concesionari ş i 
MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7, CIF 4417214, in calitate de 

concedent 
S-a procedat la predarea - primirea spa ţiului (bunul imobil) în suprafa ţă  totală  de 12,66 mp (folosit 

în sistem de tur ă/contratură  de către cei doi medici) situat în municipiul Craiova, B-dul Oltenia, nr.41 
(Policlinica Stomatologic ă  Craioviţa Nouă). 

Predarea spaţiului către Primăria Craiova se face în baza H.C. L.nr.178/26.04.2018, prin care s-a 
aprobat incetarea, prin denun ţare unilaterală  din partea concesionarului a contractului de concesiune 
nr.37424/17.05.2006, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Craiova ş i PĂSĂRIN ALINA — 
NICOLETA, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. PĂSĂRIN ALINA — NICOLETA, 
incepând cu 04.06.2018 şi 'in baza H.C.L.nr.276/28.06.2018, prin care s-a aprobat incetarea, prin denun ţare 
unilaterală  din partea concesionarului a contractului de concesiune nr.37426/17.05.2006, incheiat intre 
Consiliul Local al Municipiului Craiova ş i DARIE MARIA — LUIZA, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. DARIE MARIA — LUIZA, incepând cu 30.07.2018. 

Am luat act de faptul că  nu mai figura ţi în evidenţele contabile ale Spitalului Clinic 
Municipial Filantropia Craiova cu bunuri de natura obiectelor de inventar ş i mijloace fixe, ceea ce 
inseamnă  că  spaţiul este liber de orice sarcin ă . 

Prezentul proces verbal de predare — primire reprezint ă  voinţa părţilor, s-a incheiat in 3 (trei) 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă  ş i devine ANEXA la contractele de concesiune 
nr.37424/17.05.2006 şi nr.37426/17.05.2006, neexistând obiec ţiuni de la niciuna din părţile contractante. 

Am predat, 

PĂSĂRIN ALINA NICOI urr 
ALINAWICOLE 
Medic stom 
'oci 95 7  

Am primit, 
MUNICIPIULQTIOvA 

Director Execu , 
CRISTIAN IONUŢ  GÂLEA 

DARIE MARIA — LUIZA 
	

ly 	

MADLE 	VOICINOVSCIII 
I N 

.7.5)1 A 3900  

Dt. D Mq." 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 163 
privind modificarea contractelor de concesiune ş i inchiriere având ca obiect spa ţii cu 

destina ţia de cabinete medicale stomatologice ş i activităţ i conexe actului medical, 
situate in municipiul Craiova, Policlinica Stomatologic ă  Craioviţa Nouâ, b-dul 

Oltenia, nr.41 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit în şedinţa ordinară  din data de 
27.04.2017; 

Având in vedere raportul nr.53198/2017 Intocmit de Direc ţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea contractelor de concesiune ş i inchiriere având ca obiect spa ţii cu 
destinaţia de cabinete medicale stomatologice ş i activităţi conexe actului medical, situate 
în municipiul Craiova, Policlinica Stomatologic ă  Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41; 

in conformitate cu prevederile Hot ărârii Guvernului nr.88412004 privind 
concesionarea unor spa ţii cu destinaţia de cabinete medicale; 

in temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, art.123, 
alin.1, art.61, alin.2 ş i art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicat ă, privind 
administraţia publică  locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă  modificarea contractelor de concesiune ş i inchiriere având ca obiect 
spaţiile•cu destinaţia cabinete medicale stomatologice ş i activităţi conexe actului 
medical, respectiv tehnic ă  dentară  ş i activităţi de radiologie, situate in municipiul 
Craiova, Policlinica Stomatologic ă  Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41, 1n sensul 
modificării suprafe ţelor concesionate/inchiriate, conform anexei care face parte 
integrantă  din prezenta hot ărâre. 

Art.2. Se imputernice şte Primarul Municipiului Craiova să  semneze actele adi ţionale la 
contractele de concesiune şi inchirirere prev ăzute la art.1 din prezenta hot ărâre. 

Art.3. La data intră.rii in vigoare a prezentei hot ărâri, se modifică  in mod corespunz ător 
Hotărarile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 238/2004, 85/2006, 
337/2013, 691/2013 ş i nr.183/2014. 

Art.4. 	Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică  Locală  ş i Direc ţia Patrimoniu vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hot ărâri. 

PREŞ 	 EDINTĂ , 	 CONTRJ 	AZĂ, 
PT. Sl  

	

Ovidid 	ANU 



ANEXA LA HOTARAREANR.I63 /2017

Situalia contractelor de concesiune/inchiriere pentru spa{iite situate in Policlinica
Stomatologici Craiovi{a NouI, Bulevardul Olteniao nr.4I

Nr.
crt.

Titularul
contractului de

concesiune/inchirier
e

Nr.contractfData
Suprafa{a

actuali
- m p -

Spa{iul folosit
in

exclusivitate
- m p -

Spa{ii
comune
- m p -

Suprafa{a
finall
- m p -

1 Albu Marilena 374231t7 .05.2406 11,74 6,84 10,53 1 7  1 7

L Balteq Liviu-lulian 204924130.r2.201421,21 6,49 10,70 17 ,19

l)
Barbirasd Marcela
lristina

\7 418117 .05 .2006 21,19 6,50 10,70 n,2a

Brenciu Catilin 374331t7 .05.2006 21,21 6,49 10,70 17 ,19

C?rstea Magdalent
Viorica

)7425117.05.200620,9s 6 , 1 8 10,70 1 6 , 8 8

Cirstocea Aneta \7437117.05.200621,26 6,44 10,70 17,14

Copdcescu Simona
Camelia

\7428117 .05,2006 17,67 6,34 10,53 16,87

Darie Maria Luiza t7426117.05.200611,99 6,33 10,53 16,86

Dragomir Luciat
Paul

,741611,7 .05.2006 27,80 12,75 10,70 23,45

t0 Flori Crina \7 4221 17 .0s .2006 21,26 6,44 10,70 17,14

t1 Florincescu
3heorshe-Ion

)7 4201 17 .05 .2006 17,74 6,84 10 ,53 17,37

12 Gabroveanu Cecilia
Mihaela

374t71r7 .05.2006 22,17 7,36 10,70 18,06

t3 Groza Radu )7419/17.05.20062 1 , 1 9 6,50 10,70 17,20

l 4 upu Virginia t7434117 .05.2006 2l ,zz 6,55 10,70 1 1  ) \

t 5 Spriqi Simona- Elena t7436117 .05.2006 21,22 6,55 10,70 17,25

l 6 P[sdrin Alinz t7424t17 .05.2006 11,99 6,33 10,53 16,86



Nicoleta 

17 Petcu Cristian 315901/15.10.2007 16,96 7,36 10,70 18,06 

18 Prună  Mariana 37430/17.05.2006 20,95 6,18 10,70 16,88 

19 Conea Lidia 83848/03.06.2013 33,52 27,23 6,00 • 	 33,23 

20 MIniosu Octavian 83855/03.06.2013 18,55 13,14 6,00 19,14 

21 Radiologie 179201/08.12.2014 25,09 19,70 7,21 26,91 
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