
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34787/19.05.2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ghijură Mariana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr. Ghijură Mariana 

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

21.09.2020; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.127231/2020, raportul nr.130649/2020 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.131079/2020 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34787/19.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ghijură Mariana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual dr. Ghijură Mariana; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, art.108, art.155 alin.5 lit.c, 
art.354 şi art.355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  

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

HOTĂRĂŞTE: 

 
   Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34787/19.05.2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ghijură Mariana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr. Ghijură Mariana, având ca obiect 
exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 30,69 mp., 
situat în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica 
Brazda lui Novac), pentru o perioadă de 7 ani, 2 luni şi 15 zile, începând de la data 
01.11.2020,  până la data 15.01.2028. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr. 34787/19.05.2006. 

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

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

 

        INIŢIATOR,   AVIZAT, 
           PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 



 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici            SE APROBĂ, 
Nr.127231/02.09.2020                                PRIMAR,    
                                                                                                                    Mihail GENOIU                           
                                                                                                                        
                                                                                                              
                                                
                         
                                    Referat de aprobare 
 la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ghijură Mariana, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Ghijură Mariana 
 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, a fost încheiat contractul de concesiune 
nr.34787/19.05.2006 cu Dr. Ghijură Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Ghijură Mariana, pentru spaţiul medical în suprafaţă de 30,69 mp, situat în Craiova, str.1 
Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), aparţinând domeniului privat al 
Municipiului Craiova, pentru o durată  de 14 ani şi 5 luni, respectiv de la 01.06.2006 până la 
31.10.2020. 
 Conform prevederilor pct.3.2. din contractul de concesiune menţionat, prin care "contractul 
de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa 
iniţială", acesta mai poate fi prelungit cu 7 ani, 2 luni şi 15 zile. 
 La acest cabinet medical beneficiază de servicii medicale un număr mare de pacienţi, astfel 
că neîncheierea unui contract pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical va avea drept 
consecinţă neîncheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de 
Sănătate CAS Dolj, şi prin urmare cetăţenii nu vor mai putea beneficia de serviciile medicale, 
pacienţii fiind grav prejudiciaţi. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea doamnei Ghijură Mariana, de prelungire 
a contractului de concesiune nr.34787/19.05.2006, în conformitate cu pct.3.2. şi pct.13.1.din 
prezentul contract, precum şi art.108, art.129, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b, alin.7, lit.c, 
art.139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g, art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c, art.354, art.355 şi 
art.362, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, se impune 
prelungirea prezentului contract de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Dr. Ghijură Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ghijură 
Mariana, ce are ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 
30,69 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), 
pentru o perioadă egală cu jumătate din durata sa iniţială, respectiv cu 7 ani, 2 luni şi 15 zile, de la 
01.11.2020 până la 15.01.2028. 
 
                                                           Director Executiv,                                                                               



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr.130649/08. 09.2020                             
                                                                                                                                                                                                                     
                   SE APROBĂ, 
                                                                                                                          PRIMAR 
                        MIHAIL GENOIU 

 
 
 
RAPORT  

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34787/19.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ghijură Mariana, medic titular al Cabinet 
Medical Individual Dr. Ghijură Mariana 
  

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

spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi a Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006 a fost încheiat contractul de concesiune 
nr.34787/19.05.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ghijură Mariana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ghijură Mariana, pentru spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 30,69 mp, situat în Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac), aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 Durata acestui contract este de 14 ani şi 5 luni, începând de la data 01.06.2006 până la 
31.10.2020.  
 Conform pct.3.2. din contractul de concesiune mai sus menţionat: "Contractul de 
concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, 
astfel încât durata întregului contract să nu depăşească 49 de ani", Ghijură Mariana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ghijură Mariana, în calitate de concesionar, poate 
beneficia de prelungirea duratei contractului de concesiune cu perioada de 7 ani, 2 luni şi 15 
zile. 
 Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen. 

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.124611/27.08.2020, 
doamna Ghijură Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ghijură Mariana, 
solicită prelungirea contractului de concesiune nr.34787/19.05.2006, în conformitate cu pct.3.2. 
din contract, depunând în acest sens următoarele documente: copie C.I., Certificatul de membru 
al Colegiului Medicilor din România nr.15369/2017, Avizul Anual privind exercitarea profesiei 
de medic emis de Colegiul Medicilor, Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis), Certificat 
de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea I sub numărul 576364 din data 
01.10.1999.                                                                                                                                                                                   
 Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.3.2. şi pct.13.1. din contractul de concesiune 
nr.34787/19.05.2006, prevederile Hotărârii de Guvern nr.884/2004 privind concesionarea unor 
spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, Hotărârea Consiliului Local nr.238/2004, modificată 



prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006, precum şi, în conformitate cu art.108, art.129, 
alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b şi alin. 7, lit.c, art.139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g, 
art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c, art.354, art.355 şi art.362, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova:                                                                                                                                                                                                 
  - Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34787/19.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ghijură Mariana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Ghijură Mariana, având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de 
cabinet medical, în suprafaţă de 30,69 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac) pentru o perioadă de 7 ani, 2 luni şi 15 zile, începând de la  
data 01.11.2020  până la data 15.01.2028.    
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.34787/19.05.2006, conform punctului menţionat 
mai sus. 
  - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 
 

 
 

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

                                                                                                                                                    
 

 

 

 

                                                                                              
               

                         
                 

                          
         

          



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.131079/09.09.2020 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având in vedere: 
− Referat de aprobare nr. 127231/02.09.2019; 
− Raportul nr.130649/08.09.2020 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire 

Contracte, Agenti Economici, 
− Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea spaţiilor cu destinaţia de 

cabinete medicale, Hotărârea Consiliului Local nr.238/2004, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006 , 

− Contractul de concesiune nr.34787/19.05.2006 – pct.3.2, 
 -     Conform OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 -  Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

      propunerea privind  supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova:   
 - Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34787/19.05.2006 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Ghijură Mariana, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Ghijură Mariana, având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet 
medical, în suprafaţă de 30,69 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac) pentru o perioadă de 7 ani, 2 luni şi 15 zile, începând de la  
data 01.11.2020  până la data 15.01.2028.    
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.34787/19.05.2006, conform punctului menţionat 
mai sus. 
  - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 
 
 
           Director Executiv,            Întocmit, 
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C()NTRACT 1)E CONCES1IJNE 
Nr.34787 din 19.05.2006 

1. Pă rţ ile contractante 
1
:1.CONSI1,11.11, 1,0CAL, Al. MUNICIP1111,111 CRAIOVA, eu sediul in Craiova 

str. A. I. Cuza nr. 7, cod riscal 4417214, reprezentat prin ec. Antonie Solomon, având func ţia de Primar, in calitate cle conecclent, 
s„, 

1.2. GIILIURA MAIZJANA (domiciliat ă  in 
me(lic titular al CA131N111.11.1.11 MI:utt:AL INI)IVII)UAL 1)R. GHLIIIR Ă  MARIANA, cu sccbu1 social .11; Craiova, str. •1 Decembric 1918 .nr. 14 (Mieropoliclinica 

Brazda lui Novac), irir 1ai sra1 unic aJ cabincicior medicalc partea I sub nr. 576364 din 01.10.1999, coci 	sc 	i 1() , :iO.32.33 av and contul R063131-Z DE1 70SV10500211700 deschis la BRD Crai,)va. 
in calitate dc conccsionar,. 
au convenit să  incheic prezentul contract de concesiune. 
2. Obiectul contractului cle concesiune 

2.1. Obicctul contractului cic concesiunc îl constituic exploatarea spa ţ iula (bunul Cal-C 	
indiviclual Dr. Glti. jură  Mariana, si.tuat in Craiova, str. 1 	 (MH-opoliclinica Bra/da Iui Novac), cu regim de • ină l ţ imeP I, rormat 	 supra rat ă  total ă  dc 708.1 m, conlbrm schi ţei spaţ iului (anexa nr. 1) 	 • 	- 

2.2 Din supraraa total ă  util ă , titularultu , prezentului contract de concesiune îi rcvinc o cotă  - parte de 30,69 m z , astfel: 8,39 m 2  reprezintă•cota •parte din suprara ţa de 16,78 rn2-a cabinetului medical, rolosit in sistem de tura /contratur ă  conform acordului de voinţă  (Anexa nr. 2a), iar 22,30 m 2  reprezintă  cota indiviz ă  din spa ţ iile comune (hol, s ă li de a ş teptare, grupuri sanitarc ete.) imp ă rtn ă  e()11 fbrin nr. 2b. 
2.3. Preci;:rt.-;, 	 sc va crectud pc haz ă  dc proces-verbal care va constiiin 	u;., 
2.4. ISte 	 !:)t 	partc. unci tcric persoanc, a spaţiului care face obicctul 	 dc: ..:oncesnAne. 
3. Termenui 
3.1. I)uratu conetsiunii este de 14 ani ş i 5 luni, incep ănd de la clata 01.06.2006. 3.2. - Contractul de coneesiune poate fi prclungit pcntru (") perioad ă  egală  cu cel muIt jumă tate din durata sa ini ţ ialii , astrel incât durata intregului contract s ă  nu depăşească  49 de ani. 
4. Redeven(a 
4.1. Redeven(a este de 1 euro/m 2 /a1 izz prinni 5 ani. 
4.2. Dup ă  prănd 5 ani nive1.11 minim al redeventei se va stabili dc concedent, pornind de lă  pre ţul pietei, sub care redeventa 1111 poate Fi aceeptat ă . I.)upă  ncgocicre cuantumul redeventei va fi prevazut intr-un uct adilional semnat de ambele p ărti contrsactante. 4.3. Plata recleventei se race prin conturile: 

Municipiului 
- contul con(;edentului rir ţZ 095TIZEZ29121220207XXXXX, deschis la Trezoreria Craiova: 
- contul coneesionarubn nr R 06313 R 1 ) 1.:170SV10500211700 deschis la I3RD Craiova 

1 



, 

,...;-,44 4/4. Pentru primii 5 ani, ineepând din anu1 . 2007,- plata redeVr entei se va făCe in r_....ţ .....  

	

, 	. 
, f, ■-ibrt 

	

trimestru al anului respectiv. Illterior, temienUI de . piata a redeventei se t/a stabili prin\kt 	<• .- 	 ' • aditional. 	 • 

- 	! ..i4.. 4.5. Pentru redeventa pentru anul 2006, plata Se va face pân ă  la data de 31..122006. 	.  4.5. Neplata recleventei in terrnenul prev ăzut la pct. 4.4 dă  dreptul concedentului s ă  pretind ă  penalită ti în cuantum de 0,25% din valoarea acesteia pc zi de intârziere. 
4.7. Neplata redeventei pentru o perioad ă  de un an duce la rezilierea contractului. 5. Drepturile p ăi.ti(or 
5.1. I)repturi,L: cohccsioTruhti 	 ' 5.1.1. 	Concesio.:KI:111 	:ue 	(.i:,,sj):.:11 	J('`:. 	a 	exploata 	in 	mod 	clirect, 	pe 	riscul 	ş i 	pe răspunderea sa, bunu; inwh! care facc ohiectul prczentului contract dc concesiune. 
5.2. Drepturile concedentlilui - 
5.2.1. Concedentul 	are dreptul s ă  inspecteze bunul 	imobil conceSionat, s ă  verifice stadiul de realizare a investitiilor, precum ş i modul in care este satisfkut interesul public prin realizarea activit ătii 	sau 	serviciului 	public. 	verificând 	respectarea 	obligatiilor asumate de concesionar. 
5.2.2. Veriricarea se va efee;u:; nlimai cu noti ricarea prealabil ă  a concesionarului. 6. Obligatiik:- -,..1.-•uti 

6.1. Obhgathle conslonarului 
6.1.1. 	Concesionarul 	este 	obligat 	s ă 	asigure 	exploatarea 	e•icace 	in 	regim 	de continuitatc ş i de permanent ă  a hunului imobil care face obiectul concesiunii. 	 . 
6.1.2. Concesionarul este obligat s ă  pl ă tearscă  redeventa. 
6.1.3. 	Concesionarul 	arc obligatia 	de 	a'. restitui 	bunul 	concesionat, dup ă  expirarea contractului de concesiune. in &plin ă  proprietate, liber de orice sarcin ă , inelusiv investitiile realizate, cel 	putin 	in 	conditiiie iu c:Are a 	fost 	preluat, in caz contrar urmând s ă  suporte contravaloarea d:;::ui 	':i! 	:--:-:-::-..!::-:- 
6.1.1. Cohe ,... -, Ji.,: - ,:; 	;;h:.ste w.,..... 	'1 -; hunul 	in:oh: couce:iionat sau poate realiza lucrări de modernizare a ace .,:uja :ittnai et; acordld concedentului. 
6.1.5. 	in 	terilen 	de 	')0 	ch- 	7iie 	de 	lu 	data 	incheicrii 	contractului 	de 	concesiune 

	

concesionarul este obligat ‘.-; ă  depun ă , ce: till.a 	•e garantie, o sum ă  de 107 let. 
6.1.6. 1.a inectarea contractujui de concesiune clin alte cauze decat prin ajungere la 

temien, 	excluzâncl 	ibrta 	majoră 	si 	cazul 	fortun, 	concesionarul 	este 	obligat 	să 	asigure 

	

continuitatea prest ă.rh aetivit ă th sau 	;(..‘rviciitlui public, in condithle stipulate în contract, pân ă  1a prcluarea acesteia de e ă tre concedenL 
‘ 	6.1.7. in Cazul in care coneesionarul sesizeaz ă  existenta sau posibilitatca existentei unei cauze de natur ă  să  conduc ă  la imposibilitatea realiz ă rii activit ătii sau serviciului public, va notifica cle indat ă  -aces 	fapt conccdentului 	in vederea lu ă rii m ăsurilor ce se impun pentru asigurarea continuit ătii activită tii S;11.1 serviciului public. 	 . 

	

6.1.8. 	Concesionarui 	are 	ohli,gatia 	de 	a 	onora 	anumite 	solicitari 	ale 	Ministerului Sănă tătii, specifice sistemului sanita; (efectuare de g ă rzi, acordare dc asistent ă  mcdical ă  de specialitate 	anumitor 	categorii 	ch_s 	pacicnti 	etc), 	care 	vor 	fi 	reglementsate 	prin 	ordin 	al ministrului sănă tă tii. 

	

6.2. Obligatiiie concedentuidi 	. 

6.2.1. Concedentul este ohigbt s ă  n
4
u il tulbure pe concesionar in exereitiul drepturilor 

rezultate din prezentul contract de concesiunc. 

	

62.2. 	Coneedentul 	nu 	are 	dreptul 	să 	modifice 	in 	mod 	unilateral 	co. ntractul 	de concesiune, in afară  de eazurile prev ăzute expres de lege ş i de prezentul contract. 

2 
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6.2,3. Coneedentul este obliga[ s ă  notifiee concesionarului 	aparitia oric ă ror 'in 
de natură  sti aduc ă  atingere drepturilor concesionarului, dac ă  are cuno ş tin ţa despre acca5t1 lf 

7. Modificarea contractului 
7.1. Concecicntul poate modifica unilateral partea reglementar ă  a prezentului contract 

de concesiune, cu notificarea prealabil ă  a concesionarului, din motive excep ţ ionale legate de 
interesul national sau loeal. clup ă  ca,•. 

7. 1 .1, 	11 . 1 	;..-,.17.1!' 	!: ■ 	.::ii . ,.:. 	linn:h! - ;.. 	i'.:1 	!.11 -fi1:.itCmk-i 	a 	contractului 	dc 	concesiune ii 	aduce un  
prejudicitt, coticest ,, md: .- i 	-i.;e (1, - 1. ,.., 	, prittwasc ă  in ntod prompt o clesp ăgubire adecvată  ş i ., 	., efectiv ă . ' 	 , 

7.2.2. in 	ca" 	cic 	;. cv.acc;l 	intrc 	col:cicni 	si 	concesionar 	cu 	privire 	la 	valoarea 
despăgubirii, accasta va ri stah:lita cic iu,;tanta judecatorcasc ă  competcnt ă . 

7.2.3. Dezacorc1u1 dintrc cOncedent ş i concestonar cu privire la desp ăgubiri nu poate s ă  
constituie un tcmci pentru conccsionar carc s ă  conduc ă  la sustragerca de la obligatiile sale 
contractualc. 

8. incetarc ă  cor:traettticti [ic concesiune 
8.1. Prcictani contrac( dc conccsiunc incetcaza in urm ă toarelc situa ţ ii: 

1 	 a) la expirarea duratci stahilitc in prci.entul contract, (Iac ă  pă rtile nu convin 'in scris 
„..„, prelungirea accstnia, in concliOtIc legii: 	 ._ 

b) in cazul în carc intcrcsul natumal sau local o impunc, prin denuntarca unilaterală  de 
că trc conccdcnt, Cli plata unci ciesp ţubiri justc ş i prcalahile in sarcina concedentului; 

c) in cazul ncrcspect ă rii obI igatiilor contractualc dc c ă trc concesionar, prin rezilicre 
unilateral ă  cic catrc concecicut. cu  oai:: unci des_p ăgubiri in sarcina conccsionarului; 

cl) 	in 	cazul 	n...rcsp...:: 	o'- ■ 	WEor contikictualc dc 	c ă (rc 	concedent, prin 	rezilierea 
unilatcral ă 	a 	,..,,,,ttr, :.H! 	. 	 . - .,:o!ittr, 	e.t... 	phltit 	dc 	desp ăgubiri 	in 	sarcina 

I 	concedemukit . 
c) 	la 	clispatitiu. 	Ll'H,: 	-,) 	t. 	. 	 ;i-fj 	1,tijnra 	a 	:)ontlitti 	concesionat 	sau 	in 	cazul 

imposibilită tii 	ol-)eet,-.,[.. 	•. 	,:o,,..:-..::: 	.,.,.:,.'.,; 	;.1t: 	.., 	i 	..:;a. 	prin 	rcnuntarc, 	Pară 	plata 	wiei 
despăgubtri; 

1) 	sehimbare-,: 	dt:w 	- 	?;, •-,; 	Wip ă 	conccsionarc 	atrage 	rczilicrea 	de 	drept 	a 
contractului (Ie concesimic; 

I 	• 	g) 	conecsionarui 	poalc dcm"nta unilatcral 	contractul dc 	concesiunc pentru motive 
personalc, notificand collecc!cw.u! ett ( - )0 d L' 7. ile inainte dc data dcnunt ării; 

h) in caiul in.ca...: -,!'.1-1ar .:..,; :-.; 	;i. ,.::. ,..lui Incilical 	nu mai cicsiIlsoară  activitatc mcdical ă . 
-,......„, 	9. P.ăspundcrca cz .,ntractuai 

i 	, 9.1. 	Ncrespcctarca 	cte c ă trc 	p ă rtilc 	contractante 	'd obligatiilor cuprinsc in prezentul 	. 
contract cle concesiune atrage rasputicic.rea contractuai ă  a p ă r ţ ii in culp ă . 

10. Isorta major ă  
10.1. Nici una dint: . c. pă rtik: , ..ontractante nu r ăspundc cic neexccutarca la terrnen ş i/sau 

de executarea in mod ticc-, -;r2s)tult atoL totaI sau partial, a oric ă rci obligatii carc ii revine in 
baza prezentulut contract .11: colleesht:11:, dac ă  ncexccutarca sau exccutarca necorespunzatoare 
a obligatiei respcctive a fo::! ,:at.t, ,:w.:: r..ă : !or ţ  majoră . astrcl cum cstc cicrinit ă i.n Icgc. 

10.2. Partca ca.-... il\oc;_: b! - ; ::.,ior cstc oblitt ă  sî..1 notirice celcilalte p ă rti, in tcrmen 
de 48 ore cle la projuccf -c:•cycnilyk.-;: .;.,Au„ş i s ă  ia loatc m ăsurile posihilc in vedcrea limitării 
consecintelor lui. 4 

10.3. Dac ă  in tc.rmen dc 	l5 /..iic cle ]a produccrc evenimentul respectiv nu Inceteaz ă ,• 
părţile au dreptul s ă  iş i notifice inectarea de plin drept a prezentului contract de wncesiune, 
fără .ca  vreuna dintre ele s ă  pretind ă  daune-interese. 

.  

• 

. 

? 

,.,,.. 

, ..4, 
„•,,, 

l 	- 

• 

j...,  

- 
,. 

, 

.., 

, 

1 

1 

3 



1 
• 1 Nliţ  u:  	I  

:. 

, ., 	,.... 
.i 	. ....„. 

	

,;%-i:...:.- 	
; 11. Notifică ri • • 	 . 	 . 	.. 

	

.----.,.. 	 _... 	: ,,,;:, 	,•,:'-.7.1...::::F. : I  
11.1. in accep ţ iunca pă rţ ilor contracta. nte orice notificare adresat ă  dc una dintre 	estea - : •• • : '''''ş . :.'" 1 ..; -,• 	. i 

	

..„. - 	celeilalte este valabil indeplinit ă  dacă  va fi transmis ă  la adrcsa/scdiul prev ăzut in prezentul 
contract de concesiune. 

•
ll ..2. in cazul in eare notificarea se face pc .  cale postal ă , ea va fi transmis ă  prin 	, 

,

, - 	 scrisoare recomandat ă  cu confirman.: de primirc si se considcră  primită  de destinatar la data 
menoo na ttl ( i t s. r.)rh i ! :-;, -,-,„ 1  21 -.t , ',1; - 	• lceast:t confirtnare. 	 • 	: : 	'',.'.. 

1 1 •3. Da(.:',:i:14:::: ,̀:i,.:',;i : .‹.1 w i; ,:;:;;J.: pi -M te:cx suu p ,. - in ■ •;.IN , ea(.; consideră  primită  in 
prima zi lucră toai'e d ţ ip: ţ  cca '11 - care a lbst e,\pcdiat ă . 

1 
i - 

- ,. 

. 	S 
• . 	. 

• 

I 
..., 

ezeruni contrael dc Loucesiune a ibst incheiat in 2 exemplare. i 

•
.. 

11.4. Notific ă rile verh ă lc uu se i; ,, ,.1 in considerLue. 
12. Litigii 	 , 
12.1. in eazul in care ret.o! ■,'area neIn ţ elegerilor nu este posihil ă  pe eale amiabil ă , cle  vor fi supuse spre solu ţ ionare instanwi competente. 
13. Clauze rinale 
13.1. ()riee modirjeare a pre/entului contraet. de coneesiune se face numai prin act 

adi ţ ional se rmat cle ainbek: p ă rt1 c'. -,Actante.  
1 	•2. 	) rczentui contract de concesitme, impreun ă  CLI anexcle 	1 	- 4, carc fac parte 

in1 	 :uprinsul Sili., 1-epi-C7in111 voin ţ a p11r ţ ilor si inl ătură  orice alt ă  in ţelcgcre .  verbală  
clit 	 •nterio,..ir ă  sau unerioară  incheicrii lui.  
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-. Dir. PaLrimonnl, 
Ing. Ovkliu Vain.1:;li2 ..... 

ScScI  

• iny, 

Viz ă  conti 

Vizat 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRJA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmărire Contracte, Agen ţi Economici 

624-- 	C.'))  2017 

ACT ADIŢIONAL Nr.2/2017 
la contractul de concesiune nr.34787 din 19.05.2006 

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

fiscal 4417214, reprezentat prin Primarul Municipiului Craiova, in calitate de concedent ş i 
GHIJURA MARIANA (domiciliată  in 

n j ( ARINFTI TI I Tj MEDICAL NIJ1 V ILJU /-1L, 1_11‘. Uni.) uitek 	1-kIN 	U JCUIU1 ouiai 111 ■_A cuo v a, 

Brazda lui Novac), inregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor 
meatcate, partea i sub num ărul 576364 din 01.10.1999, cod fiscal 2551104163233 având contul 
R063BRDE170SV10500211700 deschis la BRD Craiova, in calitate de concesionar, 

in conformitate cu prevederile H.C.L.nr.199/26.05.2016, precum şi cu prevederile H.C.L. nr.238/27.12.2004 
modificată  prin H.C.L.nr.85/27.02.2006 s-a incheiat prezentul act adi ţional la contractul de concesiune 
nr.34787/19.05.2006. 

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

4.1. Redeven ţa este de 15,70 lei/mp/lun ă, incepând cu 01.06.2016. 
4.1.1.Redeven ţa anuală  este in sumă  de 5.781,96 lei (481,83 lei/lună). 
4.1.2.Redeven ţa aferentă  perioadei 01.06.2016-31.12.2016 este in sumă  de 3.372,81 lei, cu termen de plat ă  

până  la 30.09.2017. 
Art.II. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr.34787/19.05.2006 r ămân neschimbate. 
Art.III.Prezentul act adi ţional devine parte integrant ă  a contractului de concesiune nr.34787/19.05.2006, 

fiind intocmit in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractant ă . 

Concednt, 	 Concesionar, 

	

CONSILIUL LOCAL AL 	 LUI CRAIOVA 	 GHIJURĂ  MARIANA 
medih titular al 

	

Pt.P 	 CABINET MEDIC • L INDIVIDUAL DR. 
GHI 	 NA 

". r>. 

(.0' 37s 	r 

c;  
‘Nr 	 \ss 

 X.< 

4Ş 
 3n‘g, 

CRM&- 
Vizat, 

	

Direcţia PaTi 	 Control Financiar-Prev 

	

Director Ex 	Eecuiv 

	

Cristian Ionu ţ 	
DireeM 

Lucla ŞTEFAN 

; 

- 

Vizat pentru legalitate, 
Direcţia Juridică , 

cons.j ur.Isabela OzUCERU 



COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj 

CERTIFICAT DE MEMBRU 

nr. 15369 din data de 12.12.2017 

Titular:  GHIJURĂ  MARIANA 

Titluri detinute: 

C.N.P./data nasterii: :od unic de identificare (C.U.I.M) 

—r'ormarea medicală  de bază : promo ţia 1982, atestat ă  prin titlul de calificare seria/nr. A / 858 eliberat de 
INSTITUTUL DE MEDICINA ŞI FARMACIE DIN BUCURE ŞTI. 

Specialit ăţ i: 	 Grad profesional: 
MEDICINĂ  GENERALĂ  PEDIATRIE 	 Primar 

Studii Cornplementare:  

Data depunerii jur ământului: 01.09.2006 

, 

Preşedin1e4 

Prof. Dr. TUDOR UDRIŞTOIU" 	 L.S. 

Notă: Avizul anual constituie o component ă  a certificatului de membru, care trebuie să  "insoiească  pagina principală  a acestuia. 



COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 
Colegiul Medieilor Dolj 

AVIZ ANUAL 
privind exercitarea profesiei de medic 

din data de 18.12.2019 

Iix GHIJURĂ  MARIANA 

C.U.I.M. 	 :ertificat de membru nr. 15369 din data de 12.12.2017 

Prin prezenta se certifică  faptul că  titularul are dreptul de a profesa ca medic, astfel: 

Spalitate: MEDICIN Ă. GENERALĂ  PEDIATRIE Grad profesional: Primar 

de practică : Drept de liberă  practică  (1) 

Po14ă  asigurare: seria G nr 000388526 Incheiat ă  la City Insurance S.A. 

Valabilitate aviz: 01.01,2020 - 31.12.2020 

1.Titularul are dreptul s ă  practice profcsia conform prevederilor de mai sus numai specialit ăţile 1n care este avizat şi numai In intervalul de timp pentru care ex.ist ă  Nnta:  

2. Avizarea se face anual, pe baza asigur ării de răspundere civil ă  pentru gre şeli 1n activitatea profesional ă, valabilă  pentru anul respectiv avizul anual al C.M.R. ~ - 

(1) drept de liberă  practică  1n specialitatea avizat ă  1n baza căruia titularul poate, potrivit preg ătirii pentru care de ţine un titlu profesional, s ă  desfăşoare activit ăţ i 
Mffinţiuni privind • reptulde practicru 

medicale 1n sistemul public de s ănătate sau/ ş i 1n sistemul privat, fie ca angajat, fie ca persoan ă  fizică  independentă  pe bază  de contract. Titularul poate Infiin ţa, in 

(2) drept de practică  supravegheată  frt activitatea de medic rezidettt, numai 1n unităţile sanitare acreditate, 1n condi ţille Ordonan ţei Guvernului nr. 18/2009 privind 
condi ţille legii, cabinet(e) de practic ă  medical ă . 

organizarea ş i finanţarea reziden ţiatului, aprobată  prin Legea nr. 103/2012, cu complet ările ulterioare, şi ale Ordinului Ministerului S ănătăţii Publice şi al ministrului 

educa ţiei, eercentrii şi tineretului nr, 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a preg ătirii prin reziden ţlat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialit ăţilor 

medicale, tnedico-dentare şi farmaceutice pentru re ţeaua de asisten ţă  medicală , cu modific ările şi completările ulterioare. 

(3) drept de praCtică  supravegheată  1n baza căruia titularul Işi poate desfăşUra activitatea numai 1n cabinete medicale inslividuale, sub îndrumarea unui mcdic cu drept 

de liberă  practică, 1n func ţie de specialitatea 1n care a fost confinnat medic rezident, 1n condi ţ iile Ordonan ţei Guvernului nr, 18/2009 privind organizarea ş i finan ţarea 

rezidenţiatului, aprobară  prin Legea nr. 103/2012, cu complet ătile ulterioare, 

Presedinte, 

Prof. Dr, VIORELA 	CIIESCU 

Notă : Avizul anual constituie o component ă  a certificatului de mer 	 că  pagina principal ă  a acestuia. 

L.S, 



rance 

Polita Seria G Nr 000388526 

ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA 

ro ' 

Emisa de S.A.-R, CITY INSURANCE S.A. 

Agentia: CRAIOVA 

Adresa: 

Str. A.I. Cuza ,nr 25 , BI M18E, parter, Craiova, jud Dolj 

Telefon / tax: 	 t 

0251,410 430/ 0251.410 433 

Agent / Broker CONSULTANT A.A.- BROKEFt DE 	, 
' 

ASIGURARE-REASIGURARE 

Utilizator: CONSULTANT AA WEB CRAIOVA 

ti ielocuieste polita seria G, nr. - E3 Reinnoteste polita seria G, nr, - 

Asigurat: (nurne, prenume/denumire, CNPlood fiscal, nr. Of.Reg. Corn., adresa, telefon, f 

GHIJURA MARIANA, 

Contractant: (denumirea/nume si prenurne, cod fiscal, nr. inreg.'Of. Registrui Comertului / Ell-coci persona, aaresa, relefon, fax) 

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. GHIJURA MARIANA, 20226810, sir. Strada 1 Decembrie 1918 14, bl. -, sc. -, ap. •-, CRAIOVP,, Dolj, 

0723000000 

Obiectul de activitate / Specificul activitatll /profesia exercItata: 

86 / MedIcl de famille sl medicl de medlcIna generala 

Acoperire tentoriala / Adresa de desfasurare a actIvit ă tii; 	• 
ROMANIA 

Tipul răspunderli LImIta deraspundere astgurat ă  prin poliţa Franş iză  pe evenlment 

Pe întreaga perioada de asigurare Pe fiecare evenlment 

Raspundere civIlă  profesIonala 
Porsonal medical (Majpraxis) 

12.000 EUR 12,000 EUR - 

Prirna de asigurare: 11 EUR 

Medalltatea de pi ta 

2 Integral E3 ln rate, astfel: 

Mentiuni speciale: 	 , 	 ., 

Perioada de asigurare: 12 luni de la 01/01/2020 pana la 31/12/2020 

La prezenta se anexeaza urmatoarele documente care fac parte integranta din pollta: 

Conditii Generale, Conditii specitice, Cerere  -  Chestionar 

Altele: 

Prezenta 	a tost 1ntocmită  la data de 17/12/2019 In 2 exernplare, având aceeasi 'valabilitate jeridic ă . 
pollta 

Am prImit un exemplar original al contractului de asigurare si prin plata 

primei de asigurare prevăzuta 1n prezenta Polita de asigurare/Artex ă  la 

aceasta, declar ca sunt de acord cu incheierea contractului de 

asigurareln aceste conditil. Declar c ă  am luat la cunostin ţa despre 

feptul că  Societatea de Asigurare Reasigurare City insurance SA., in 
contormitate cu prevederile legale Tn vigoare, colecteaz ă  si 
prelucrează  date cu caracter personal; scopurlle prelucrarii, temelul 

jundic al prelucrării, durata prelucrăril, destinataril datelor eu caracter 

personal colectate, drepturile individuale, modalit ătile de exercltare a 
 

drepturilor precum si informaţiile legate de scopul secundar al 

procesă rli filndu-mi prezentate 1n cuprinsul Ofertel de asIgurare, parte 

integrant ă  a contractului de asigurare, 
CONTRACTANT / ASIGURAT 	' 
(nurne, prenume, semnatura) 

„ 	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. GHIJURA MARIANA 
 

L.S.  

INTERMEDIAR 	-, 
(nume, prenuMe, semnatura 

emItent) 
CONSULTANT A.A. BROKER 

DE 
ASIGURARE.REASIGURARE 

, 	L.S. 

.„  . 

ASIGURATOR 
(nume, prenume, semnatura 

emitent) 
Soeletatea de AsIgurare - 

Reaslgurare CITY INSURANCE 
S.A. 

ţ,stGUR,i/i,  
(:)((' 

; •,` 	CITY 	'? 
."5 
,..,JINSURANCE ,..>  
o 	SA 

. 	' 	4' 
culee.s .  

•g! 

Socletate administrată  1n sistem dualist, cu sediul social în str. Emanoll Porumbaru, nr. 93-95, parter, et.1, 2, 4 si 5, sector 1, Bucuresti, 
ROMÂNIA; Tel. 004- 021- 231.00.541 231.00,79/ 231.00.90 Fax: 231,04.42; httpWwww.cityinsurance.ro ; e-mail: offic0@cityinsurance.r0; lt  

P 	Autorizată  de Autoritatea de Supraveghere Financiară , RA-008110,04.2003; CUI:10392742; Reg.Com.nr.J40/3150/1998; Capital social subscris 

vărsat: 93.284,350 LEI; Numar de Tnregistrare in Registrul de Evidenta a Prelucră rilor de Date cu Caracter Personal: 4110; Cod LEI: 

31570000ZXPV0VWE0S19 

KOMMWWW> 
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;ERTIFICAT DE NREGISTRARE 

cod personal 	085513 
Medic titular 
(imputernicit) 	 GHIJIJRĂ 	•N._ MARIANA 
Activită ti 
autorizate Medicină  de farnilie 

nisterului S ănătăţii , ate să-Intocinească -si să transnită situaţii1estabiIite prin nor 

_ 

DIRECŢIA SĂNĂTATE PUBLICĂ  
REGISTRUL UNIC AL CABINqE10 . ME CALE 

PARTEA I 	I  

Cabinetul 

	

Dr. GHIJURĂ, N. MARIANA 	forma de organizare individual 

este inregistrat în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub num ă rul de identificare 	576364 	 

data 01.10.1999 	. 

Adresa 	: Cod 	1100 	Localitatea 	Craiova 	Strada 	Cocos 	Număr 

Bl. - 	Sc. - 	Ap. 	- 

- 

Respo abil 
Registrul Unic al Ca1ineteIor Medica1e, 

Dr. El _ 

wkis 

OG 124 / 98 -  ; Art. 12 --- C-- abinetele-met 	- sunt o 
privind starea de sănătate şi demografică  a pbpula ţiei 



ROMÂN1A 
MINISTERUL FINANŢELOR PUI31410E 

AGENŢ.  NAV3ţi ,g)NALA, DE ADIMINISTRARE 
CERfiFICAT DE iNI?EGISI,RARE FISCAL Ă  

• . 	, 

Sc:ria A Ni. 	(,) 1 2 1 3 8 1 
ţbenumire/Nume ş i prenume: 
GHIJURĂ ,N. MARIANA 	 • 

CNP : 
Domiciliul fiscal: 

PAnitent 

000000000000000000000184831706 

	

Coduide înregistrare.fls'eak'l (C,1.1i.): 	22 	810 

Orl 

	

 
Data atribuirii 	

A1.2007 
 

01.1,2013, 7 Data cliberilrii: 

CoJ M.F.P.\14.13,20.99/2 Sc utilizcak;■ 	cu 01.01.2007 

8 
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