
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.36706/18.05.2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pleşea Mihaela Gilia, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Pleşea Mihaela Gilia 

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

21.09.2020; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.127242/2020, raportul nr.130647/2020 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.131143/2020 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
prelungirea duratei contractului de concesiune nr.36706/18.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pleşea Mihaela Gilia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual dr. Pleşea Mihaela Gilia; 
          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.36706/18.05.2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pleşea Mihaela Gilia, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Pleşea Mihaela Gilia, având ca 
obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 30,80 
mp., situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A 
(Micropoliclinica Craiovița Nouă), 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. 36706/18.05.2006. 

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 Pleşea Mihaela Gilia 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.127242/02.09.2020                                          PRIMAR,    
                                                                                                                    Mihail GENOIU                           
                                                                                                                        
                                                                                                              
                                                
                                      Referat de aprobare 
     la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pleşea Mihaela Gilia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Pleşea Mihaela Gilia 
 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, a fost încheiat contractul de concesiune 
nr.36706/18.05.2006 cu Pleşea Mihaela Gilia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Pleşea Mihaela Gilia, pentru spaţiul medical în suprafaţă de 30,80 mp, situat în Craiova, Aleea 
Arh.Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă), 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 Pleşea Mihaela Gilia, de 
prelungire a contractului de concesiune nr.36706/18.05.2006, 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 Pleşea Mihaela Gilia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Pleşea Mihaela Gilia, ce are ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în 
suprafaţă de 30,80 mp, situat în Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclinica 
Craioviţa Nouă), 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.130647/ 08.09.2020                             
                                                                                                                                                                                                                     
                   SE APROBĂ, 
                                                                                                                          PRIMAR 
                         MIHAIL GENOIU 

 
 
 
RAPORT  

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.36706/18.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pleşea Mihaela Gilia, medic titular al Cabinet 
Medical Individual Dr. Pleşea Mihaela Gilia 
  

 
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.36706/18.05.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pleşea Mihaela Gilia, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Pleşea Mihaela Gilia, pentru spaţiul cu 
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 30,80 mp, situat în Craiova, Aleea Arh.Duiliu 
Marcu nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă), 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", Pleşea Mihaela Gilia, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Pleşea Mihaela Gilia, 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.126813/01.09.2020, 
doamna Pleşea Mihaela Gilia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Pleşea 
Mihaela Gilia, solicită prelungirea contractului de concesiune nr.36706/18.05.2006, 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. 10986/2017, 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 574383/20.09.1999.                                                                             
 Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.3.2. şi pct.13.1. din contractul de concesiune 
nr.36706/18.05.2006, 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.36706/18.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pleşea Mihaela Gilia, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Pleşea Mihaela Gilia, având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia 
de cabinet medical, în suprafaţă de 30,80 mp, situat în Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, 
nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă), 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.36706/18.05.2006, 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                 

                                                                                                                                                    
 

 

                                                                                             
                         

                               Întocmit, 

                                                                                                                                       cons.Radu Daniela 

                          

          



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.131143/09.09.2020 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având in vedere: 
− Referat de aprobare nr. 127242/02.09.2019; 
− Raportul nr.130647/08.09.2020 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.36706/18.05.2006 – 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.36706/18.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pleşea Mihaela Gilia, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Pleşea Mihaela Gilia, având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia 
de cabinet medical, în suprafaţă de 30,80 mp, situat în Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, 
nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă), 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.36706/18.05.2006, 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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CONTR.ACT "DE CONCESIIJNE 

Nr. 36706 din 1.8.05.2006 

Părţile contractamc 
coNsuutx: LOCA.L A MUNICIPIULIJI CRAIOVA, cu sediul in Craiova 

str. A. 1., Cuza nr. -7, cod fiscal 4417214, reprczentat prin ec. Antonie Solomon, avand func ţia 
de Primar ;  '(13 calnate de concecIent, 

PLEŞEA MIIIAEIA CILIA (dorniciliat ă  
, medic baular ai CABINETULIJI MEDICAL. INDIVIDUAL DR. PLISEA 

MIHAELA-. GJ.I ĂA , cu scchul social il) Craiova, Aleca Arh. DUiliu Marcu nr. 16A 
(Micropoliclini.ca Craiovi ţa Nouă), inregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale partea I 
sub nr. 574383 din 20.09.1999, cod fiscal 2551109252320 av ănd contul 
R0691.3POS17002872571R01.01 deschis la I3ancpost Craiova, 

îri calitate de comesionar, 
au convenit s ă  incheie prczentul contract de concesiune. 

Obicaul con.tracluui cle concesiunc 
21. Obiectui 	 de conces ţune îl constituic exploatarea spa ţ iului (bunul 

iţnobij) în carc func ţ ioncaz ă .  ş i Cabinctul M.edical individual Dr. Ple şca Mihaela Giiia, situat 
'în Cra.iova, Aleca Arh. Marcu ar. .1.6A (Micropolichnica Craiovi ţa Nouă), cu regim dc 

inălţime P +1, fon-n.at din 46 incapen î.n suprafa ţă  totală. de 621,13 m2 , confomi sehiţei spaţ iului 
(anexa nr. I) 

2.2 Din suprafaţa totala, titularului prezentului contract de concesiune îi revine o cot ă  - 
parte de 30,80 m2 , astfel: 16,27 un2  reprezinta suprafa ţa cabinetului medical la care se adaug ă  
14,53 tri 2  reprczentând cota Mdiviza din spa ţille comune (hol, săli de aş teptare, grupuri 
sanitarc etc.) împ ărţn ă  COrkf01113 A.,cordului de -voinţă  (anexa nr. 2). 

2.3. Predarea--primirca obicctului concesiunii se va efectua pe baz ă  de proces-verbal 
care va. constitui ancxa nr. 3 la contractul de concesiune. 

2.4. Este interzis ă  subcoucesionarea în tot sau in parte, .unei ter ţe persoane, a spa ţiului 
care face obiectui prezentulut contract de concesiune. 

3, Termenui 
Durata concesiunii cste de 14 ani ş i 5 luni, incepand de la data 01.06.2006. 
Contractul de conces ţune poate fi prelungit pentru o perioad ă  egală  cu cel mult 

jumătate din du iac nj ţi.ak"i„ astfel incat d -nrata intregului c;ontract sa nu depa şească  49 de 
" 	ani. 

4. R.edeven ţa 
4.1. Redeven ţa este cie 1 etwo/m 2/an in primi.i 5 ani. 
4.2. După -  prinni 5 arn nivelui rninim ai redeventei se -va stabili de concedent, pornind 

de la pre ţul pic ţci, sub care redeven ţa nu poate fi acceptat ă . Dupa negociere cuantumul 
redevenţei va fi prev ăzut intr.--un act adi ţional semnat de arnbele p ărţ i contractante. 

4 3 . PIata redeven ţei sc face prin conturilc: 
• contul conccdcntului nr. R.095TRI. 7,729121220207XXXXX, deschis la Trezoreria 

Munic.ipiului Craiova; 
• contul concesionamiu ţ  nr R06913POS17002872571ROLO1 deschis la Bancpost 

Cralova 



.r..i. lilcn{.r;-r primil 5 ani. ?ncepiind din anul 2{}Al, plata rcdeventci sc va filce in primul
trirneriri,r ai anului rcspecl"iv. {Jiterior, termenul de plata a redeven{ci se va stabili prin act
adi{ilrrr:ir.

-4..,i! " Pmrtril re de veri{a pentru anul 2006, plata se va face pAnE la data de 3 1 . 12.2006.
,1"1.i. l\cpia{.a vcctevcntrci iit tcmlsnul prev[zut la pct. 4.4 dia drcptul concedentului sd

pretilriii llilli;ilii.iitr ?* i:i;;,1;:ti.uin-r 'ir: {},25 % dtn valoarea acesteia pe zi de intArzicre.
,i.'/. Iricpi:li;r t'r:ci.c,zr:'':ltci pentl'u o pcrioadd de un an ducc la rczilicrea contractului.
:i " I )r*plt;:r-ll'; lrarii lor
r. i " f-)repturilc corrcesionamli:i
:i,i..1. Conccsioiaarul are drcptul de a exploata in mod dircct, pe riscul $i pe

r5spt.illrl*rca sa, trrunul imobil carc facc obiectul prczentului contract de concesiune.
-r.?. DrepturiXo concedentului
:j":i1"1. ConccdcnfirX arc dreptul sX inspecteze bunul imobil concesionat, sd verifice

staeiir,ri i-iit ir:ali:,ia;rc i: invcstifiilor, pfccum $i modul in care cste satisfEcut intercsul public prin
r*a.iil:;:;r.:ir ltctlvi'i!iiii si-u; :{crviciutrui public, vcri{icAnd respcctarea obligaliilor asumate de
c01-lc{rI !r..r t r iJ" i",

:i .',!..)-,. Vct"itlcarc;l sc l,a cfcctua numai cu ncltificarca prcalatril5 a concesionarului.
';. ii ligali'ilc pi{r{ik;r
l I ̂  Obliga{iilq conccsionaruJui
':.1 . 1 . Cerncesionarul oste obligat s[ asigure exploatarea eficace in regim de

contfu.r:";jtatc gi dc pemnanenfd a bunului imobil care face obiectul concesiunii.
r:r.i "2" Conccsionarul estc obligat s[ pl[teascd redevenfa.
lr.i"3" (lrinccsiqrrianu] arer obliga{ia dc a restitui bunul concesionat, ciupd expirarea

co$lr;i{:i!.jltii de concr:siiln{:, in <leplinX proprietate, Iiber de odce sarcinX, inclusiv investitriile
realixai;.r. r:ei pn{ilr in c;onditii}c in care a fost preluat, in caz contrar urmAnd sf, supofle
goltLf: : . i j  i 'r)a rlairnclalt '  prOclusr:.

q';. 1.4 . {lonccsionarul poatc investi in bunul imobil concesionat sau poate reahza lucr[ri
ds rnr-,;"i,i:t'*l Lar{: a. accs{uia nLlmai cu acordul concedentului.

i,; | "5 " fn tcrn-ren de 90 dc zilc de la data incheierii contractului de concesiune
fifincorijll]arui es{e oiriigat s5. depunf,, cu titlu de garanfie, o sumd de 108 lei,

,':.i "6. {,a ii-lcctaroa conLractului de conccsiunc din altc carrze decat prin ajungere la
telnlcl.i. *;r;.cluz0ln'i {bl1a rnajcrX gi cazul {brluil, concesionarul esto obligat sE asigure
c*nti;.rr.:i'i.Lil.ca piesLiiri.l act"ivitiltii silu scrviciului public, ln condiliile stipulate in cclntract, pAld
Xa prr:;l;r:'*a acesl.flia ric r:f,llc cr;nccdcnt.

-" j .7. in ca:ruX ?n carc conccsionarul .sbfizcazd cxistcn[a sau posibilitatea exister4ei unei
cautLc iit nalurd sfr conc]"uc5 }a imposibilitatea realiz6rii activit5fii sau serviciului public, va
notilii;i+. de ilactra|X acest {apt concedcntutrui, in vederea lu6rii mlsurilor co se impun pentru
as; igl"l::r,r i'*ai r:on'tinuithgii activ itd{i i s au scl iciului public .

i"l "8. {loncesionarul are obligalia de a onora airumite solicitari ale Ministerului
SiliildtiUi, spr:cificc sistcrnului sanitai (cfcctuarc de gdrzi, acordarc cle asisten![ medicall de
speciil;li:in: anun"lilol'cal.cgorii de pacien[i etc), care vor fi reglementate prin ordin al
min is  , i  r ;an6t l ) ; i , .

ii 2" 0btrigatiile coucericntului
ii.2.1. {lol"ic*ilcnLutr cs{c obligat si nn il tulburc pc concesionar in exercitiul drepturilor

t* {;t11t :i i.t.: r.ii i i Bxczr:utrl i contract dc c0nces iunc.
::),.2". {loner:dclltul nu arc dreptul s[ moclifice in mod unilatcral contractul de

eor-tc{rl;ii.ti"lfl. in afretr5 ctre eazurilc prcvf,zutc cxpros de lcge gi de prezentul contract.



t.:|.i..3. {loficocicnxxii cstc clbligat sd notificc conccsionaruiui aparilia oric[ror imprejur[ri
de natii-ud sii acluci aiing,ot'c cln4rturilor concesionarului, dacd are cunoEtinta despre aceasta.',I . iV{ qleiiflearca con Lraciullli

j. I (.lont:q:r-tcntul poalc rnor"ii{ica uniiateral partea lcglcmentard a prezentului contract
ds eo;:,.,i:"cil;nc. cii nalilitlearca prcalabil5 a concesionarului, din motive excepfionale legate de
inten*s''l luillo.nal sail locat, dup?i caz.

'i 
2.1. nn caE,t"ri fn carr: modificarca unilaterald a contractului de concesiune ii ad.uce un

piejue);i:iir, conr:csionarutr arc dreptul sI primeascd in mod prompt o desp1gubire adecvatd gi
efbcti.ii.

"i"').:2. tn caz dc clezaconf intrc concedent $i concesionar cu privire la valoarea
dcsp5,i;iit;l.rii, accasta va fi slilbilitd clc instanla judec[torcascd compotcntd.

"l :l..3.llc:r:lcorciul r"iintrc conccdcnt pi conccsionar cu pl'ivile la despdgubiri nupoate sd
constill"ili'..: iltji [ernoi pcil{.ru concc$iExrar catc s5 condr-tc6 la sustragerca dc la obliga{iile sale
conti;rl" i-i: ;i i':: "

,:. ?llcetarca coutraoluiui cic conccsiunc
ii l-. Flczcn'ful contract <tre concesiune inceteazainurmdtoarele situafii:
ai la expirarea duraLci stabilitc in prezentul contract, dac[ p[r'[ile nu convin in scds

prcXurrglr:c*. aeestuia, in conctritriiic Xegii;
.b) ?n cazutr ?n oarc intcrcsul nafional sau local o impune , prin dcnunlarea unilateral[ de

cdtre i:{:ticedcnt, cri ptrata unci dcspdgubiri.juste gi prealabile in sarcina concedentului;
*.) in cazul lrerespcctdrii obliga{iilor contractualc de cdtrc concesionar, prin reziliere

unilali:i*iil cle ciitrc coirccclent, cu plata unei despdgubiri in sarcina concesionarului;
i{; in cazul nerespcct[rii obligafiilor contractuatrs de cdtre concedent, prin rezilierea

unllaT"er*iX ti contractuiui cic ciitrc concesionar, cu plata de dcsp5gubiri in sarcina
co f i c t ; . . ; l  , l ; , _ t1u i ;

c) la disparitia, dintr-o cauz>J de fbrl[ major6, a bunului concesionat sau in cazul
i*rpcs;iliili'la{ii obicclive a conocsionarului de a-l exploata, prin renunlare, lErf, plata unei
elespzlg;bil i;

i i schiinbarr:a rlcsl"illafii:i 
'spa{iilor 

dup6 coneesionarc atrage rezilierea de drept a
eonli";  " i : .r  d,: currc*sir" lnc

!,) concc..;'ioirarui poato donunta unilateral conLractul dc concesiune pentru motive
tietr$criai*, noti{icrinel concce.lcniui cu 60 de zile inainte de data denunflrii;

i:) in cazr"ll tn '-:arc titullxui cabinctului medical nu rnai desfbgoarf, activitate mcdical5.
'r . Riispunelcrca c;ontractuatrS
't.i" hlcrcspeotaroa dc c[trc plrlilc'contractantc a obligaliilor cuprinsc in prezentul

contr*l:,l" nJ.e coilccsiuns atragc laspundcrea contractual[ a pirlii in culp[.
ii"i. T:io(a rnajord
i{i.i. Nici urna Cintlc pbrtrilc contractante nu rdspunde de neexecutarea la teimen gi/sau

cle q:xr,*u.Larea ?il rnod llecorespunzator, total sau parfial, a oricdrci obligatii care ii revine in
baza y;r;:r*ntului q:oiliracl* ric conccsiunc, dac[ nocxocutarca sau cxccutarca nccorospunzateare
a cbligi:.;lcl l"csgtcctiv* a iost. ca*:ral.ii dc {br[a rurajorii, astl'el curn cstc definit5 in lege.

iii.2. [)ar1ca carc invr,'ch {or{a majorf, este obligat5 sd notifice celcilalte p[4i, in tetmen
de z$8 *ir rle tra proctucclca orzcnimcntului, si s[ ia toate mlsurilc posibile in vedcrea limit[rii
consee;i*t*ior lui"

.1fi.3. DacX in tcmren de 15 zilc de la producerc evenimentui rcspcctiv nu inceteazd,
p64iii: :ru ctrrr:p.tul sh tgi irotifir:c lncotarca de plin drcpt a prczcntului contract dc concesiune
fbtd cii ",i i{iu,na dinirc clr: sit prc:iinc15 daunc*interese.



Notificari 
in accep ţiunea  părţ ilor contractante or.ice notificare adresat ă  de una dintre acestea 

ce1eilalte este valabil indeplinnă  dacă  va fi transmis ă  la adresaisediul prev ăzut in prezentul 
contract de concesiun.e. 

11,2. in eazul in care notil'icarea se face pe cale po ş tală , ea va fi transmis ă  prin 
scrisoare recomandat ă  cu confirmare de primire ş i se con.sideră  primită  de destinatar la data 
menţionată  de oficiul po ş tal primitor pe accast ă  confirmare. 

13. Dae ă  notificarea sc trimite prin telex sau prin fax, ca se consider ă  primită  îu 
prima u luerătoare dupa cea în carc a tbst expediat ă . 

Notific ările verbale nu sc iau în considerare. 
12. 1,itigii 

	

cazul. 	care rezolvarea neintelegerilor nu este posibil ă  pe cale amiabil ă , ele 
vor fi supuse spre solutionare instantei competente. 

13.. Clauze finale 
Orice modificare a prezentului contract de concesi.une se face numai prin act 

adiţional semnat de arnbele p ărti contractante. 
13.2. Prczentut contract cic concesiune, impreun ă  cu anexele 1 -  g,  care fac parte 

integrantă  din cuprinsui sau, reprezint ă  vointa părţilor ş i inlătură  orice altă. inţelegere -verbal ă  
dIntre acestea, -anterioar ă  sau ulterioară  incheierii lui. 

13/3/:Prezentui contract cle concesiune a fost incheiat in 2 exemplare. 

Concedent, 	 CoricĂ'sinnar, 

CIZA -1()VA 
. 	, 

/Seşjetaz? •  
7,,  1  „ „ ee. , 

Director Dir. Patrimoniu, 

	

Irtg. Ovidiu 	'^"^ 

Şef Servient 
ing. Sid 

\riză  control 

•Vizat pc 



MUNIC 	CRAIOVA 
PRIMĂIRIA MUNIC 	C OVA 
Direcţia Paor,lizt 
Servicitti Ur- rire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr. 	 - 2017 

ACT ADITIONAL Nr.2/2017 
la contractul de concesiune nr. 36706/18.05.2006 

intrc 
CONLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, cod fiscal 44172 	reprezentat prin Primarul Municipiului Craiova, in calitate de conceripnt 

M  l ■ AELA GILIA (domiciliafă  in Craiova, 	 judeţul Dolj, 
„  medic titular al CAB1NETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. PLEŞEA MIHAELA 

GLL1A, cu sediui social 1n Craiova, Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclinica Craiovi ţa Nouă.), inregistrat la Registrul Vnic al Cabinetelor Medicale, partea I sub num ărul 574383/20.09.1999, cod de inregistrare fiscară  
2551109252320, având contul R069BP0S17002872571R0L01 deschis la Bancpost Craiova, 1n calitate de 
concesionar. 

In conformitate cu prevederile H.C.L.nr.199/26.05.2016, precum ş i cu prevederile H.C.L.nr.238/27.12.2004 modificată  prin H.C.L.nr.85/27.02.2006 s-a 1ncheiat prezentul act adi ţional la contractul de concesiune nr.36706/18.05.2006. 
Art.L Se modifică  pct.4.1.din contract şi, in mod corespunzător Art.I.din Actul adi ţional nr.1/2016 la contract, care -v-a avea următorul con ţinut: 
4.1. Redeven ţa este de 16,80 lei/mp/lun ă, incepând cu 01.06.2016. 
4.1.1.Redeven ţa anuală  este in sinnă  de 6.209,28 lei (517,44 lei/lună). 
4.1.2.Redeven ţa aferentă  perioadei 01.06.2016-31.12.2016 este In sum ă  de 3.622,08 lei şi se va achita pană  la 30.09. 2017 
Art.II. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr.36706/18.05.2006 r ămân neschimbate. 
Art.M. Prezentul act adi ţional devine parte integranfă  a contractului de concesiune nr.36706/18.05.2006, 

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

Concedent, 
CONSII.J:UL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Pt. PRIMAR, 
VICEPR1MAR 

MIRAIL GENOW 

Concesionar, 
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. 

PLEŞEA MIIIAELA GILIA 

Pleşea Mihaela Gilia 

DirecţL 	U19 

Direct 	79  

Cristian 103 	 LEA 

V1izat 
Direc ţia 	iicăeons,jur. 

IsabekTClJ 

Vizat, 
Control Financiar-Preventiv, 

Dir .ector ExeCntiv - 
Lucia TEFAN 



Timbru Sec 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj 

CERTIFICAT DE MEMBRU 

nr.  10986  din data de  16.11.2017 

Titular:  PLEŞEA MIHAELA-GILIA 

Titluri de ţinute: 

C.N.P./data na ş terii: 	 Cod unic de identificare (C.U.I.M): 2791475946 

Formarea medical ă  de bază : promo ţia 1980, atestat ă  prin titlul de calificare seria/nr.  -  / 426531 eliberat 

de UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ , 

Specialit ă ti: 	 Grad profesional: 

MEDICINĂ  GENERALĂ. 	 Primar 

Studii Complementare:   
ECHOGRAFIE GENERAL Ă ; 

Data depunerii jurământului: 01.09.2006 

Preşedinte, 

Prof. Dr. TUDOR UDitl[ST61b 

Notă : Avizul anual constituie o conzponentă  a cerrificc 	 „ „.., „. 	 principală  a acestuia. 

L.S. 



Timbru Sec 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj 

AVIZ ANUAL 
privind exercitarea profesiei de medic 

din data de 13.12.2019 

Titular:PLEŞEAMIHAELA-GILIA 

C. 0 

rrtn prezenta yt certv teCi j (41/1.6(1, (.44 b41446447 G154 ţ4/ 	 ca medic, astfel: 

2ity Insurance S.A. 

c—cialitate: MEDICINĂ  GENERALĂ  Grad profesional: Primar 
--- pt de practic ă : Drept de liberă  practică  (1) 

1  P-oli ţă  asigurare: seria 
Valabilitate aviz: 01.0 

159..tai 
1. Titularul are dreptul s ă  practice profesia conform prevederilor de mai sus numai 1n specialitâ ţile în care este avizat ş i numai 1n intervalul de timp pentru care existâ 

avizul anual al C.M.R. 
2. Avizarea se face anual, pe baza asigur ării de răspundere civil ă  pentru gre şeli înactivitatea profesional ă, valabil ă  pentru anul respectiv 

' 

/vIen ţinni privind dreptul de practic ă z 
(1) drept de liberă  practică  1n specialitatea avizatâ în baza c ăruia titularul poate, potrivit preg ă tiirii pentru care detine un titlu profesional, s ă  desfăşoare activităti 

medicale Tn •sistemul public de sânâtate sau/ ş i in sistemul privat. fie ca angajat. fie ca persoant fizic ă  independentâ pe bază  de contract. Titularul poate infitmajn 

conditiile legii, cabinet(e) de practic ă  medicalâ. 
(2) drept de practică  supravegheată  in activitatea de medic reziclent. numai in unitătile sanitare acreditate, in conditiile Ordonamei Guvemului nr. 18/2009 privind 

orgartizarea ş i finan ţarea reziden ţiatului. aprobată  prin L,egea nr. 103/2012. cu completarile ulterioare, ş i ale Ordinului /v1inisterului Sânâtă tii Publice şi al tninistrului 

educatiei, cercetării şi tineretului nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a preg ă tirii prin rezidentiat in specialită tile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor 

medicale. medico-dentare ş i fannaceutice pentru reteaua de asistentâ medical ă , cu modificârile şi completă ri1e ulterioare. 

(3) drept de practkă  supravegheată  Tn baza căruia titularul I ş i poate desfăşura activitatea numai in cabinete medicale individuale, sub Indrumarea unui medic cu drept 

de liberă  practic ă ,M functie de specialitatea in care a fost confirmat medie rzident, 1n condi ţille Ordonan ţet Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şt finantarea 

reziden ţiatului, aprobatâ prin Legea nr. 103/2012, cu complearile ulcerioare. 

L.S. 

Notă : Avizul anual constituie o component ă  a certificatului de membru, 	 )agina principal ă  a acestuia. 

SE0/8" 

Prese 
-g 

Prof. Dr. VIORELN 

\ 

12■ 

IIESCU 
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krilt urance 

Agentia: CRAIOVA 

Agent / Broker:-DĂVV MANAGEMENT BROKER DE ASIGURARE 

Reinnoieş te polita seria G, nr. 204849 

Emisă  de S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. 

inlocuieşte polita seria G, nr. - 

Asigurat: (nume, prenume/denumire, CNP/cod fiscal, nr. Of.Reg. Com
., adresa, telefon, fax) 

DOLJ, CRAIQVA (200528), CRAIOVA, Dolj, 

Polita Seria G Nr 000355990 

ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILĂ  
Telefon / fax: 

0251.410 430/ 0251.410 433 
Adresa: 
Str. A.I. Cuza ,nr 25 , BI M18E, parter, Craiova, jud Dolj. 

W Utilizator: DAW EB CRAIOVA 

PLESEA MIHAELA- GILIA, 
0241620001 

Contractant: (denumirea/nume si prenume, cod fiscal, nr. inreg. Of. 

PLESEA MIHAELA- GILIA, -- 
0241 620001 

Obiectul de activitate / Specificul activitatii / profesia exercitat ă : 

Medici de familie / Medici de familiesi medici de medicina generala 

Registrul Comertului / BI-cod personal, adresa, telefon, fax) 

• -- • ^* ' ap. •, DOLJ, CRAIOVA (200528), CRAIOVA, Dolj, 

 

 

Acoperire teritorial ă  / Adresa de desfasurare a 

'OMANIA 

Tipul răspunderii  
Limita de raspundere asigurată  prin polit ă  

Pe fiecare eveniment 
Pe intreaga perioad ă  de asigurare 

Franş iză  pe eveniment 

Raspunclere civila profesionala 
Personal medical (Malpraxis) 

12.000 EUR 1.000 EUR 

Prima de•asigurare: 11 EUR 

 

Modalitatea de plata 

(2) Integral ln rate, astfel: 

 

I L3. 
Mentiuni speciale: 

Perioada de asigurare: 12 luni 	 I de la 01/01/2020 

La prezenta se anexeaza urmatoarele documente care fac parte integrant ă  din polită : 

Conditil Generale, Conditii specifice, Cerere - Chestionar 

N pana la 31/1212020 

Altele: 

Prezenta polită  a lost intocmită  la data de 03/12/2019 in 2 exemplare, 

  

Am primit un exemplar original al contractului de asigurare ş i prin -plata 

primei de asigurare prev ăzută  in prezenta Polită  de asigurare/Anex ă  la 

aceasta, declar c ă  sunt de acord cu incheierea contractului de 

asigurare in aceste conditii. Declar c ă  am luat la cuno ş tintă  despre 

3ptul că  Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A., in 
---bonformitate cu prevederile legale in vigoare, colecteaz ă  ş i 

prelucrează  date cUcaracter personal; scopurile prelucr ă rii, temeiul 

juridic al prelucrării, durata prelucră rii, destinatarii datelor cu caracter 

personal colectate, drepturile individuale, modalit ă tile de exercitare a 

drepturilor precum ş i informatiile legate de scopul secundar al 

procesă rii fiindu-mi prezentate in cuprinsul Ofertei de asigurare, parte 

integrantă  a contractului de asigurare. 
CONTRACTANT ASIGURAT 
(nume, prenume, semnatura) 
PLESEA MIHAELA- GILIA 

L.S. 

avănd aceea ş i valabilitate juridică . 

INTERMEDIAR 
(nume, prenume, semnatura 

emitent) 
DAW MANAGEMENT BROKER 

DE ASIGURARE 

ASIGURATOR 
(nume, prenume, semnatura 

emitent) 
Societatea de AsIgurare 

Reasigurare CITY INSURANCE 
S.A. 

Societate administrată 
 in sistem dualist, cu sediul social in str. Emanoil Porumbano,„ nr. 93•95, parter, et.1, 2, 4 si 5, sector 1, Bucuresti, 

ROMĂNIA; Tel. 004- 021- 231.00.54/ 231.00.79/ 231.00.90 Fax: 231.04.42; http://www.cityinsurance.ro
; e-mail: office@cityinsurance.ro;  

Autorizată  de Autoritatea de Supraveghere Financiară , RA-008/10.04.2003 ; CUI:10392742; Reg.Com.nr.J40/3150/1998; Capital social subscris 

ş i vărsat; 93.284.350 LEI; Num ăr de inregistrare in Registrul de Evident ă  a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal: 4110; Cod LEI: 

3157000DZXPV0VWEOS19 



Cabinetul 

Adresa 

:  Dr. PLEŞEA GHE. MIHAELA  —  GILIA 	forma de organizare  individual  

este inregistrat în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub num ărul de identificare 	574383 

data 	20.09.1999  

: Cod 1100 Localitatea, 	Craiova. 	Strada  MicropoliClinica - Craiovi ţa Nou ă  

Bl. 	 Sc. 	 Ap. 

cod personal 	663564 
Medic titular 
(limputernicit) 	: Dr. PLEŞEA GHE. MIHAELA  —  GILIA 
Activităti autorizate 

din data de 06.04.2009 	Medicină  de 	Echografie  general ă . 

DIRECTOR7-- -E7-  
Dr. T-ĂrrARDOQREŞ : 

R.esponsabil 
Registrul Unic a abinetelor Medicale; 

Dr. ELE ŞELEA 

Legea 629 / 2001, Art. 12 şi 12 Cabinetele 
ale Ministerului S ănătăţ ii şi Familiei, privincl 
Titularni este obligat să  contuniCe D.g.P. Dolj 

rnedicale sunt obligate să  intocrnească  ş i să  transmită  situaţiile stabilite,prin norme 

starea de sănătate ş i dernogra.fică  a populaţiei. 
orice ndi fcă1i surVenite iri activităţ iTe autortzate, denumirea şi adr-e.sa  cabine-in¥ . 

DIRECŢIA DE SĂSĂTATE*PfflRLICĂ  DOLJ 
REGISTRIJLIjNIC A L CABINETELORIVTEDICALE 

PARTEÂ- 

CRRTIFICAT:DE ÎNRRGISTRA'RE,  
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