
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006  încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru 

S.R.L. 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.1371/2021, raportul nr.2006/2021  
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.3856/2021 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L.; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale și Ordonanței Guvernului 
nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;  
           În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
modificată şi completată; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Cabinet Medical Elena 
Dumitru S.R.L., având ca obiect exploatarea spațiului, cu destinația de cabinet 
medical, în suprafață de 21,34 mp, situat în municipiul Craiova, Aleea Arh. Duiliu 
Marcu, nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă), în sensul schimbării denumirii 
părţii contractante, respectiv din S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L. 
reprezentată legal prin asociat unic Dumitru Elena, în S.C. Meca - Medfam S.R.L., 
reprezentată legal prin dr. Dragomirescu Alina - Elena, în calitate de administrator. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

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 S.C. Meca - Medfam S.R.L. 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMAR,                SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguța VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.1371/05.01 2021                        
          
                                    Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru 
S.R.L. 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea spaţiilor 
cu destinaţia de cabinete medicale, a fost încheiat contractul de concesiune nr.35676/17.05.2006 între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dumitru Elena, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Dumitru Elena, pentru spaţiul medical în suprafaţă de 23,44 mp, situat în Craiova, str. 
Aleea Arh. Duiliu Marcu nr. 16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă), judeţul Dolj, spaţiu aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova şi aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 
 Durata concesiunii a fost de 15 ani, respectiv de la 01.05.2006 până la data de 31.05.2021. 
 În prezent, urmare a modificărilor survenite pe parcursul derulării contractului de concesiune, 
prin acte adiţionale încheiate între părţi, s-a modificat atât obiectul contractului, suprafaţa actuală a 
spaţiului, ajungând la 21,34 mp cât şi partea contractantă, în sensul înlocuirii formei de înregistrare a 
concesionarului, din persoană fizică, Cabinet Medical Individual Dr. Dumitru Elena, în persoană 
juridică, respectiv S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L. 
  Având în vedere reorganizarea acestei societăţi, prin schimbarea denumirii din S.C. Cabinet 
Medical Elena Dumitru S.R.L. în S.C. Meca - Medfam S.R.L., precum şi schimbarea structurii de 
acţionariat a acesteia, doamna Dragomirescu Alina – Elena, în calitate de reprezentant legal actual al 
societăţii, solicită modificarea contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006, prin schimbarea 
denumirii părţii contractante şi a reprezentantului legal. 
  Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.13.1.din contractul de concesiune nr. 
35676/17.05.2006, 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 prevederile 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, este necesar şi oportun promovarea proiectului de hotărâre privind modificarea 
contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi  S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L., în sensul schimbării denumirii societăţii şi a 
reprezentantului legal, respectiv, din S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L.  reprezentată legal 
prin asociat unic Dumitru Elena, în S.C. Meca - Medfam S.R.L., reprezentată legal prin Dragomirescu 
Alina – Elena, în calitate de administrator. 
 
                                                                    PRIMAR,                                                                                                                      
                                                      Lia Olguţa VASILESCU                                
  
 
                             Director Executiv,                                           Şef Serviciu, 
                         Cristian  Ionuţ GÂLEA                                 Victor COSTACHE                          



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr.2006/06.01.2021                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                         
 
 
                                                                  RAPORT 
privind modificarea contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi  S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L. 
  
 
  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea spaţiilor 
cu destinaţia de cabinete medicale, a fost încheiat contractul de concesiune nr.35676/17.05.2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dumitru Elena, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Dumitru Elena, pentru spaţiul medical în suprafaţă de 23,44 mp, situat în 
Craiova, str. Aleea Arh. Duiliu Marcu nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă), judeţul Dolj, spaţiu 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova şi aflat în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
 Ulterior, prin actul adiţional nr.1/2014 la contractul de concesiune, încheiat în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.804/19.12.2013, s-a modificat 
obiectul contractului de concesiune, ca urmare a diminuării suprafeţei, de la 23,44 mp la 21,34 mp, şi, 
în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.123/31.03.2016 a fost 
încheiat actul adiţional nr.2/2016 prin care s-a modificat partea contractantă, în sensul înlocuirii formei 
de înregistrare a concesionarului, din persoană fizică, Cabinet Medical Individual Dr. Dumitru Elena, 
în persoană juridică, respectiv S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L. 
 Durata concesiunii este de 15 ani, respectiv de la 01.05.2006 până la data de 31.05.2021, dată la 
care, conform prevederilor pct.3.2. din contractul de concesiune menţionat, acesta poate fi prelungit 
pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, ceea ce înseamnă că poate fi prelungit 
cu 7 ani şi 6 luni . 
 Având în vedere reorganizarea acestei societăţi prin schimbarea denumirii din S.C. Cabinet 
Medical Elena Dumitru S.R.L. în S.C. Meca - Medfam S.R.L., precum şi schimbarea structurii de 
acţionariat a acesteia, prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.188533/21.12.2020, dr. Dragomirescu Alina – Elena, în calitate de reprezentant legal actual al 
societăţii, solicită modificarea contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006, prin schimbarea 
denumirii părţii contractante. 
 În susţinerea celor solicitate, dr. Dragomirescu Alina Elena a anexat la cerere următoarele 
documente: C.I., Certificat de Înregistrare seria B nr.4166071 din 02.12.2020 emis de Oficiul Naţional 
al Registrului Comerţului, Rezoluţia nr.17691/27.11.2020, Rezoluţia nr.17055/17.11.2020, Certificat  
constatator – Furnizare informaţii, Act constitutiv actualizat S.C. Meca – Medfam S.R.L.,Certificat de 
membru al Colegiului Medicilor din România nr.74497/18.04.2019, Avizul Anual privind exercitarea 
profesiei de medic, Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Înregistrare în Registrul 
Unic al Cabinetelor Medicale partea a II-a sub numărul T72060 din 16.12.2020, Certificat de Avizare a 
cabinetelor medicale cu personalitate juridică nr.159/04.12.2020 emis de Colegiul Medicilor Dolj, 
contractul de concesiune nr. 35676/17.05.2006 .                                                                                                                                                                       



 Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen. 
 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 al Municipiului 
Craiova nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2006, în 
conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr.124/1998, 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 : 

– Modificarea contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L., ce are ca obiect exploatarea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 21,34 mp, situat în Craiova,  Aleea Arh. 
Duiliu Marcu nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă), în sensul schimbării denumirii părţii 
contractante, respectiv din S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L. reprezentată legal prin asociat 
unic Dumitru Elena în S.C. Meca - Medfam S.R.L., reprezentată legal prin dr. Dragomirescu Alina - 
Elena, în calitate de administrator. 

– Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a 
contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006, conform punctului mai sus menţionat. 

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

 
 
           Director Executiv,                                                       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. 3856/11.01.2021 
 
 
 

RAPORT  
 
 

 Având in vedere: 
− Referatul de aprobare nr.1371/05.01.2021; Raportul nr.2006/06.01.2021 al Directiei 

Patrimoniu – Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici; 
− Prevederile Hotărârii de Guvern nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia 

de cabinete medicale, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2006, în 
conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr.124/1998, 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; 

  -     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 : 
 

− Modificarea contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006 încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L., ce are ca obiect 
exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 21,34 mp, situat în 
Craiova,  Aleea Arh. Duiliu Marcu nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă), în sensul 
schimbării denumirii părţii contractante, respectiv din S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru 
S.R.L. reprezentată legal prin asociat unic Dumitru Elena în S.C. Meca - Medfam S.R.L., 
reprezentată legal prin dr. Dragomirescu Alina - Elena, în calitate de administrator. 

− Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a 
contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006, conform punctului mai sus menţionat. 

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

 
 
           Director Executiv,              Întocmit, 
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CONTRACT DE CONCESTENE 

Nir 35676 	 17.05.20 6 

1.1. CONSORTER I Mt3,4„L.AICIPI121113I CRAInittA, 	c;ectide in raiova 
"ttb A 	Cnra IF 	CI,C1isca4-41721i reprezentat prin ec_ Antoine t3u:ornon, avand runctia 
de Prirnar, raiitate de coneedent, 

L2. DITMITRU ELENA (dantheillata "in Eraiova, 

	

medic ratUar ai CABINETLILIJI "MEDICAL 	TAL DR. 
DEMITRE  17,1,17N A ru 	 i.;.,11 in fru lova,  Ale-ea Aril.     Mara" nr. 16A 
(Micropolielinica Cratevit .... atlottan'i, inteuistrat a Ruttimrul unic al cabin-it-lin 	 mad ;gale partea 
sub 	llx„57439 	dj-!1 	-7,1) ng  (119), 	c:od 	 Li V  aild 	(LOntui 

leschis la BCR Sue, Petria Craiova, 
ralitate de 	.--etttonar, 

au Canvenit 	inctutde tti,3,33-33 "tontraot de concesiune. 
2. Obiectal cedadoulai de 	. 
2.1. Obiaaiiii 	 constituie irtot,tvantrea spatiului (bunul 
in dart tuat,33.33322 	Ct "333 Medical individual Dr. Deadant Elena, sittiat Ic 

OA 	r. 	 rao v ;Ut 	eu,„) eu  regioUe 
avalaate 	d 	 tad 	 grafatalt)taln de 621,13  	2333 	- hiiei spatiultd 

2-2- Dill 	 ptd_rt3uu tin eontinct 	citulet,332 ..... 	revine o rota - 
parte de hO 4-4 nit, 	818 	refrezindi  riAa paree 	suprafata de 16,36  e  a 
Canatetottourattatea, 	•adeld tie dna Mantaaida ...  atinforin acordada 	tee ttniuta (Anexa 
lir 7a), jar  1 526  -rrr-  Trr; 	 r!ri 	iviz a  din „sdadile coatnem  ;3331, "Mli de 315teptare, grupuri 
sannare etc 	 

concesiund se 	'efertrm pi3 bard as.. proces-verbal 
, care va gensat a 	 deconeeS111112. 

Ltste mitt-tzisa subcout"emonmea in-t. sau 	 --ate persoane, a spahulta 
care face obiectui prezentului contra.et de cotters:rune. 

3. Termenui 
3,1 	Du ratn ddratetti,,itti 	de -15;1'1i. repand de la data 	01,06.2006, 

Contractui de ttimm-tstune poate fi analun.g,it pentra Reeteaaa  	cel datit 
juntatate din durata sa initiatitt 	.:3„t durata intregului contract sa 	dapiReasca 49 de 
ani. 

4. Redeve-iita 
4.1. Redeventa este at I eurodridad 	ant 
4.2. linpft pttnin 5 ant ruveitil 	:in a redeventet se  de  	 '- 	;et pornind 

de la_ pretul pittei, stilt -3nre: redeverda tea, 	ce fi aceepato, 	 
redeventet 	fi pret4tUtut 	act. aditicatal seaflit-R. 	amdala  ERR  ecntractaate, 

   rude-vet-4cl se face prin coated:le: 
_ it. 	tt aggivaddematilit ro-  ROCLO'd P-777 	I 22C17V-1.7 XXX XX    ;3 Trezorena 

Manic  tialui Eraiava: 
- Nom1 goacesionarulni at id_057ENCEdEttattotaa dg0001 deschis la  nCR  Saud, 

Patria Craiova 



- Penl -ti incepamli din a III!  2er 
-menu! 

e. 	tur va face in prim] 
entet se va stabili prin act 

pretinda pee qir 
4.7. 
5, brep,derre  

iitund de 0,26 -aa 	vaailarea acesteia pe 
eventel pentru o Peidada de un an duce la 

5.rtilor 

lata. de 31.12,2.006. 
d„ dreptul concedentului 

Intarziere. 
reerea contractului. 

4.5, Peliii.0 led0VentLintru 	_ata se va face ta 
4.5. Nentatr. retlevcintel in' a 	nevazut la pct. 4,4 

enln.'a in mod direct, pe  ere 
exentelp. 	 ntract de coneceend 

sä inspecteze bunul nude: concesionat, sa. verifice 
precum i modul in care este ,satisfacut interesul public prin 

-'iv' 	all  public, verificand re 	ea obligafiilor asumate de re__ itt  
riializare 

realizarea activit 

mcesamarni. 
faspunderea sa. atnnul imobil taut- lira.. 

5.2. Drein-Linic concrdentului 
52,1,  t0171('CjiZLi:  are — 

u2,2, Veralcanan 
6. tilnilutati 
6  Unligatu_a 
6.1.1. Colter slour 
• tate-  de pennant! 
6.1.2. Uoncesionarui este d _ 
6.1.3. 2oncesionarui are 6 _ 

contra.ctulni de concesiune, in deplind 
realizate, cel putm 	reedit-Mr in rare 

ntraraidarea datinelof produse. 
6.1 4 Crrecesionarpi peate 	csT.:1  

Cu 	 uutrainbild a cd, 	ilui. 

teficace 	de 
eare fare obiterni 	siunii. 
eased redeventa, 

restitui bunul euncesionat, dupft e lirarea 
ate, Fiber de mice sarcind. 

t, 	raz rontrar uennandIi suporte 

	 imoL.2oncesionat sau poate realiza lucrdri 
re-rep-Jul -ripecedentulut, 

de la data inchelerb rontractului de 
2terna de 82 lei. 

int'lpidfiliZafg_t:" a air4-4„•—, 
6.1.6. in ternin 

concesionarul e' 	gat s'a derana, ea raid de garante 
roncesiune 

6.1.6. Ler int etarea etude:A(1111M de concesiune din aire eauze decat - _ ajungert la 
termen, excluzand 	trauard. si 	ci fortuit. =treesionarul este     sd asigure 
contirmitatea presta r 	ct 	r 	. ialui  	e stipud  	tract, pand 
la pretuarea acestent  fie  r-Fri 

6,1.7. In cazul in 4 	arionatral sesizeazta existenta sau 	dbilitatea    uncut 
rauze de natura SLI 	IMA),'7;ibilitatea realizaril activita 	serviciului pub 	va 
notifica de indata acest. tap, incedenialul, 	vederea luarli mds - te co s,o impun 	-nru 
asigurarea continuleatil 	 -,er-v1e1al-al public, 

6.1.8. C'emeesionanti tuec obligatia de a nora andmite solicitari ale Ministentlui 
Sandtatii, spec: fiee .f3istemul.u.i sanitar tefet-.Tu garzi, acordare 	artiatent2  medicaid de 
specialitate anamiece categorn Jr pacieral etc), care vor fi regletneniniv fann ordi.n 
ru° -   'dude' caudfatii. 

	Taliile concedentultb 
6,2, I -oncedentul este obi ig: 	l tuibure oe 	di in. exercitiul drepturilor 

reZILY_ ..... r:111117r2l'entul contract de convent-- 
6.2.2. Concedentui nu are .dteria. sa intxtlifice in m 	ateral contractul de 

concesiune, in atard de cazurle. rrev5zate 	 Frozentui contracto 



6,2.3. Concebentul este obligat sa notifice conces•ionarului aparitia (nicaror imprelardia 
de naturd srt adued alingete inecturilor concesiorat,,-:c:, 	ca cpriotinta despre 	 

7. f‘toditicarea contrat•talui. 
7.1. Concedcntui roatc modifier! unilateral 	 u regl) 	d 	 prezentului etc!,   act 

de concesiune, cu notiCearea preatainla a coma) 	 • 	'ui, 	!: gine exceptionale legate de 
interesul national S a II 10Cal, 0,11p) C ;it  

7.2.1. In oaf ui 	Lou e 	n_; 	F 	ntri -- -- 	incesiune Ii adrute un 
prejudiciu, concesionand and dreptui 	eigneasca ill mod prompt o or spagubire adecvata $i 
efectiva, 

7.2.2. Ii caz de dezacced nitre coneedent $i concesionar Cu privire Ia aloarea 
pagubirii, aceasta va fi stab ilitn de instant» judecatoreased competenfa. 

7.73. Dezacordul dintre conceder 	concesionar cu privire la despagubiri nu poate 
constituie un temei ocutin conersiona, care sa conduc11 la 	agerea de la obliaatille sale 
C iliffie 

itecddred ccititintiti 
8.1. Prez:ennui conciet. 	 incereatta 	untatitoarrie situatii: 
a) la expirared 	td.arnite 	pi--7.entui Contract,  daca nalltec nu ..sonvin in scris 

prelu girea acestuia, 	..earslitiiie 
b) i cazul in CaiTC 	ational sau 100a n impune,  	unilaterala de 

eilitre conceder:es at plata unci des0E,.1biri 	prealabile in sarcina coneederindul; 
c) in cazul n-eistssnort -Arn ebliggtilor connactuale de rtnre concesionar, prin reziliere 

unilaterala de catre      des pa 	cab'. 	C.n sa in; 	id) 	neesionaralui; 
d) in cazul nerespectat obligatitior conitactualc 	CAjfiCtdent, prin rezilierea 

unilaterala a contracrithoi Oc 	ecueesionat, cu plata de OesonguOiri in sarchia 

e) Ia disparnito diott-o eauza 	forta majork a b 	Concesionat sau in cazul 

	

obiectCae a conoc.-=-1.:„.ctu»Mi c1F., a-1 exploata :. 	renuntare, fara plata unei 
;   

S C 	iilb a rea UeSt flat.i spatinor dupd eoucesItonare arrage reznierea de drept a 
contractului de coneetounet 

	

concesionann poate denunta   connaaui 	Lunnesiune pentru motive 
persoitaie, notilostarsti conceder-1:nd cu 00 de zuc ntaintc. 	Otos. OssinittOOi; 

it) in ot.tzto tit! cone nodal-to eattotetului me,,os! nu mai destasoara 	roedicalti. 
9; Raspunderea coraractuala 
11-0 Nefespeetate_ 	catte ootOle tontraciante a obitgatitiot coofinse 	prezentul 

contract de co.ncesStott s 	-soostntOtosts ettntractotOtt 	a partil in culpa. 
10. Forte 	 
10, 	ono diorre pArtile ceiteget ante nu ridspunde de neexecutareaia tennen silsau 

de ext.:Luta:II:a in mod necorcspunzatot total sau partial, a oricarei ob1iga 	are ii :ovine in 
baza.prezeut•ilni contract de concesiune, Oard neexecutarea sau executarea necorespunzatoare 
a obligatiei. reaceeti•ve a lost cauzaffi de fittia major 	.tfel cum este definita 	lege. 

it.) '2 Patica cafe icycca, torta nynni'.71 este cedegat:A s,11 notifice celeilaite parti, in termen 
de 48 ore de la praducci:cz 	----------- 
consecint-e, 

	

   cespectiv nu inceteaza, 
parfile au dreptui sa 1$1 Lt.)! flee ineetares de phi' dreta a preiteen1 	concesiune 
rara ca vreuna dintre Ole .sti pretinda 	 



!JO?, 
13- 

-; "‘- ',..)`t 
, '7 

Vizat nnrku 

11. Notitleari 
	 parfilor contraetante price notifteare mireamii de una dintre arestea 

celeilaite este vajohP Indeplinita' Coca va fl transmisa la atinesaLseiliul prevAzut in prezentul 
eemrPirt 	(-2-ificesume 

11.2, In cazul in  nal e 111°d -he3t-ea se face pe cate po5la1d, eo oeo 	toinsmisA prin. 
scrisoare rerom.andatfl 	nfirmare de primire :51 se considerd m-12' 	aostinatar la data 
mentionata de oficini postal primitur pe ;..-Leeasta 	 

11.3. Daca ti 	ir;e2i,ea Sc trimite prin telex sau pr" n fax, ea se consider -A primith in 
ithUrUMare di.na CtT  n enre a tost expediata. 

1.1.4. NotificArile verloale nu Sc ian 	considerare. 
12. Lar,agli 
12.1, hi cazul in faro rezoivap oeinl.elegerilor Liu este posibila 	eobe2mabi1ä eie 

vor 	Ruse spre sotutionare insaMtel competente. 
•alau.ze finaie 

1:3 
 

Once modifloop, 	m oveaMP contract de concesiune se 11-22-2    prin art 
 	de ambele pail" conqactantc. 

13.2. Premaitol oontraet 	conersiune, anpretin6i Cu anexene 1 - S, -rare fac pane 
integrd.in cuprinsul sou, reprezinta vointa partilor sit Atura mice alta intelegere verbal 
dian 	onterioar5 sau 	. 	Poara incamervi lui. 

rer.matui c.e=ntraci. 	(:.1.-,:esiune  d  cost inchelat in 2 	 

ec. 

Corl222e-H,. 
MILL ilic AL 

1 CRAIMM 

bta- 
1.)R 1 th 
eR A 

jun N 

Director Dir 	rne  
_g Ov i 

Servicin AD 
inc 

12171a control fn* one oleveine 
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DIRECTIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 1743/07.01.2014 

ACT ADITIONAL NR.1 
la contractul de concesiune nr. 35676/17.05.2006 

Infra 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, cod 
fiscal 4417214, reprezentat Primarul Municipiului Craiova, in calitate de concedent 

DR.DUMITRU ELENA (domiciliat in Craiova, 
I medic titular al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. DUMITRU ELENA, cu sediul 

social in Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu nr. 16A (Micropoliclinica Craiovita Noua), inregistrat la Registrul 
unic ai cabinetelor medicate partea I sub nr 574391 din 20.09.1999, cod fiscal 	 wand contul 
R057RNCB2670000051870001 deschis la BCR Sue. Patria Craiova in calitate de concesionar, 

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr.804/19.12.2013, precunn i cu prevederile H.C.L. 
nr.238/27.12.2004 modificata prin H.C.L. nr.85/27.02.2006 s-a incheiat prezentul act aditional la contractul 
de concesiune nr.35676/17.05.2006 

Art. I. Se modifica pct.2 alin.2.2 „ Obiectul contractului de concesiune "din contractul de concesiune 
nr. 35676/17.05.2006 ca urmare a diminuarii suprafetei de la 23,44 mp la 21,34 mp, astfel 8,18 mp 
reprezinta cota parte din suprafata totala 16,32 mp a cabinetului medical folosit in sistem tura contratura 
13,16 mp cota indiviza din spatiile comune (hot , sali,de ateptare,grupuri sanitare ). 

Art. II. Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

Con 	 Concesionar, 

	

CONSILIUL LOCAL Ar061\iti LUI CRAIOVA 	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. DUMITRU ELENA 

(' 	
?C 

; 	
prin medic titular dr. DUMITERV,ELENA 

R 
. _ 

viciu Patrimoniu 
5 Cristiart1nut Galea ' 	Daniela Radu 	t 

Vizat control financiar preventiv, 
Director ec., 

Nicolae Pascu 

PRIMARIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
VIZAT 

AP)eiritcYrdfr, WPItt 

     

Avizat pe 	itate, 

    



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Patrimoniu 
Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici 
Nr.  400,2_  /08.04.2016 

ACT ADITIONAL Nr.2/2016 
la contractul de concesiune nr.35676 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, Lia Olguta VASILESCU, in calitate de concedent 
DUMITRU ELENA ( 

medic titular al CABINE l'ULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR.DUMITRU ELENA, cu 
sediul social in Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclinica Craiovita Noud), inregistrat la Registrul 
Unic al Cabinetelor Medicale, partea I-a sub numarul 574391 din 20.09.1999, cod fiscal 	 avand 
contul ROS7RNCB2670000051870001 deschis la BCR Suc.Patria Craiova, in calitate de concesionar, 

in conformitate cu prevederile H.C.L.nr.123/31.03.2016, precum cu prevederile H.C.L.nr.238/27.12.2004 
modificatd prin H.C.L.nr.85/27.02.2006 s-a incheiat prezentul act aditional la contractul de concesiune 
nr.35676/17.05 .2006 . 

Art.!. Se modified art.1 intitulat "Pdrtile contractante" din contractul de concesiune nr.35676/17.05.2006, in 
sensul inlocuirii formei de inregistrare a concesionarului, din persoand fizicd Cabinet Medical Individual dr.Dumitru 
Elena in persoand juridicd, respectiv, S.C.Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L., astfel CA, pct.1.2. va avea 
urmatoarea formulare: 

/I §i 
S.C.CABINET MEDICAL ELENA DUMITRU S.R.L. cu sediul social in Craiova, Aleea Arh.Duiliu 

Marcu, nr.16A, Micropoliclinica Craiovita Noud, judetul Dolj, Cod Unic de inregistrare 35652244, 
J16/335/15.02.2016, inregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a II-a sub numdrul T34307 din 
14.03.2016, avand contul R022BRDE170SV29179351700, deschis la BRD Suc.Rovine, Craiova, reprezentata. legal 
prin asociat unic DUMITRU ELENA (domiciliatd in Craiova, str.Nicolae Iorga, nr.37, bl.G2, sc.1, et.1, ap.4, 
judetul Dolj, CNP-2570424163193), in calitate de concesionar". 

Art.!!. Se modified art.2, punctul 2.1., astfel: "Obiectul contractului de concesiune II constituie exploatarea 
spatiului(bunul imobil) in care functioneazd i S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L...". 

Art.III. Celdlalte articole ale contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006 i actului aditional nr.1/2014 
nu se modified. 

Art.IV. Prezentul act aditional devine parte integrantd a contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006, 
find intocmit in 2 (doud) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

Concedent, 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIWI CRAIOVA 

PRIVFAI  
LIA OLGUT NT 

\1-7, 

Concesionar, 
S.C.CABINET MEDICAL ELENA DUMITRU S.R.L. 

Asociat unic, 
DUMITRU ELENA 

Dilrectia Patrimaiiu 
Direct 	 in 

VIZAT, 
Control Financiar-

Preventiv 
Director Execu 

Vizat pentru legalitate 	NicolvolleASINICIPTIULIJI  CRA1OVA 

Directia 
cons. jurNs 	'ruceru 



MUNICHluL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICFPIULUI CRAIOVA 
Directia Patrimoniu 
Serviciul Urmarire Cortracte, Agenti Economici 
Nr. 	'5'.3L 6/ 	C 	2017 

ACT ADITIONAL Nr. 4/2017 
la contractul de concesiune nr. 35676/17.05.2006 

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

fiscal 4417214, reprezentat prin Primarul Municipiului Craiova, in calitate de concedent si 
S.C. CABINET MEDICAL ELENA DUMITRU S.R.L. cu sediul social in Craiova, Aleea Arh. Duiliu 

Marcu, nr.16A, Micropoliclinica Craiovita Noud, judetul Dolj, cod unic de inregistrare 35652244, inregistrata la 
Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a -II a sub numarul T34307 din 14.03.2016, reprezentata legal prin 
asociat unic Dumitru Elena ( 

, in calitate de concesionar. 
In conformitate cu prevederile H.C.L.nr.199/26.05.2016, precum i cu prevederile H.C.L.nr.238/27.12.2004 

modificata prin H.C.L.nr.85/27.02.2006 s-a incheiat prezentul act aditional la contractul de concesiune 
nr.35676/17.05.2006. 

Art.I. Se modified pct. 4.1.din contract i in mod corespunzator art.I din actul aditional nr.3/2016 la contract, 
care va avea urmatorul continut: 

4.1.Redeventa este de 16,80 lei/mp/luna, incepand cu 01.06.2016. 
4.1.1.Redeventa anuala este in suma de 4.302,00 lei (358,50 lei/luna). 
4.1.2. Redeventa aferenta perioadei 01.06.2016-31.12.2016 este in suma de 2.509,50 lei, cu termen de plata 

pand la 30.09.2017. 
Art.II. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006 raman neschimbate. 
Art.III. Prezentul act aditional devine parte integranta a contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006, 

find intocmit in 2 (doud) exemplare, eke unul pentru ftecare parte contractanta. 

Concedent, 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Pt. PREWAR, 
VICFI1RIMAR 

MIAMI GENOIU , 	.  

Concesionar, 
S.C. CABINET MEDICAL 
ELENA DUMITRU S.R.L. 

ELENA DUMITRU 

Directia Pat 
Director E 

Cristian Ioni EA 

Vizat, 
12 1 Contr -Financiar-Preventi . 

Aiector EXectitiv,' 
Lucia STEFAN 2 

', in A, ,,,Z .z, 6 5-14 —0114--  

Vizat pentru legalitate, 
Directia Juridica 

cons. jur. Isabela FRUCERU 
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.116/335/2016 
EUID - ROONRC.J16/335/2016 
CUI - 35652244 

ROMANIA 
MINISTERUL JUSTITIEI 

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI 
Orniul Registrului Cornertului de pe Ifinga Tribunalul Dolj 

DOSAR NR. 69344/26.11.2020 
REZOLUTIAnr. 17691/27.11.2020 

Pronuntata in sedinta din data de: 27.11.2020 

Oana-Manuela Dined — DIRECTORUL Oficiului Registrului Comertului de pe langa. Tribunalul Dolj 
conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de 
inregistrare in registrul comertului, aprobata cu modificari i completati prin Legea nr. 84/2010, Cu 
modificarile si completarile ulterioare 

Pe rol find solutionarea cererii de inregistrare nr. 69344 din data de 26.11.2020 pentru 
MECA-MEDFAM S.R.L., cod unic de inregistrare: 35652244, numar de ordine in registrul 
comertului: J16/335/2016, identificator unic la nivel european: ROONRC.J16/335/2016. 

DIRECTORUL 
Asupra cererii de fata: 
Prin cererea inregistrata sub nr. 69344 din data de 26.11.2020 s-a solicitat, inregistrarea in 

registrul comertului a unor modificari referitoare la: schimbare denumire firma. 
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare. 
Examinand inscrisurile mentionate DIRECTORUL, constatand ca sunt indeplinite cerintele 

legale, in conformitate cu art. 1,2 si 6 din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr. 84/2010, cu modificdrile ulterioare, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicatk 
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii 359/2004 Cu modificarile i completarile 
ulterioare urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor 
solicitate 

Referent/Redactat: B.C. 
2, ex. 
Data: 02.12.2020 

DIRECT( 
Oana-Manuel 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
IN CONDITIILE LEGII 

DISPUNE 
Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul 

comertului a mentiunilor CU privire la: schimbare denumire firma, potrivit datelor din: Hotarare nr. 1 
din 25.11.2020; depunerea actului constitutiv actualizat. 

Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte: 
Hotarare nr. 1 din 25.11.2020 si a notificarii privind depunerea la oficiul registrului comertului a 
actului constitutiv actualizat. 

Executorie de drept. 
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Dolj in conditiile art. 6 aim. (3) - (5) si 

urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata CU modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, Cu 
modificarile ulterioare. 

Pronuntata in sedinta din data de: 27.11.2020 



J1613.35/2016 
EUID - ROONRC.316/335/2016 
ct)I 35652244 

ROMANIA 
MIN1STERUL JUSTITIEI 

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULU1 
Oficiul Registrului Comerlutui de pc Ifinga Tribunalul Dolj 

DOSAR NR. 69344/26.11.2020 
REZOLUTIAnr. 17691/27.11.2020 

Pronunlata in dittla din data de: 27.11.2020 

' 	r .na-Manut.la DII1C4 DIRECTORUL Oficiului Registrului Comenului de pe langa Tribunalul Dolj 
conform an. 11 alin. (I)  din 0.U.0, nr. 1162009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de 
inregistrare in registrul comenului, aprobata cu 	j completari prin Legea nr. 84/2010, cu 
modificarile i completarile ulterioare 

Pc rol find solutionarea cererii de inregistrare nr. 69344 din data de 26.11.2020 pentru 
NILCA-Mliumm S R L cod unic de inregistrare: 35652244, num& de  ordinc in registrul 
comenultii: 316'33 5/2016. identificator unic la nivel european: ROONRC.J16/335/2016. 

DIRECTORUL 
Asupra cererii de lap: 
Prin ccrerca inregistrata sub at', 69344 dm data de 26.11.2020 s-a solicitat, inregisrarea in 

registrul comerlului a unor modificari referitoare la: schimbare denumire firma. 
rn sustinerea cererii au fost dcpuse Inscrisurile mentionate  in cererea de inregistrare. 
Examinand inscrisurile menlionate D1RECTORUL, constatand ca sunt indeplmite cerintele 

:egale, in conformitate Cu an. 1,2 si 6 din O.U.G. 116/2009, aprobata cu rnodificAri i completari prin 
Legen nr. 84/2010, Cu modificarile ultcrioare, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, Cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comeriului, republicatA, 
cu modificarilc §i completarile ulterioare, precurn i ale Legii 359/2004 cu modificarile si completaile 
ulterioare urmeaza  a admitc prczenta cerere privind inregistrarea in registrul comenului a modificarilor 
solicitate 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
IN CONDITI1LE LEGE! 

D1SPUNE 
Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata i  dispune inregistrarea in registrul 

comclului a memiunilor Cu privire la: schimbare dcnumire firma, potrivit datclor din: liotArare nr. I 
din 25.11,2020; depunerea actului constitutiv actualizat. 

Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a urmatoarelor  acte: 
flotarare nr. 1 din 25.11.2020 si a notificarii privind depunerea la °fiend registrului comenului a 
actului constitutiv actualizat. 

Exccuiorie de drept. 
Cu drcpt de pldngere, in terrnen de 15 zile, la Tribunalul Dolj in condiiiile art. 6 alin. (3) - (5) §i 

unnatoarcle din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificliri i completari prin Legea nr. 84/2010, cu 
modificarilc ulterioare. 

Pronuntald in sedinja  din data de: 27.11.2020 

Referent/Redatal: B.C. 
2 ex. 
Data: 02.12.2020 

DIRECTO 
Oana-Manuela 





MINISTERUL FINANTELOR 

Agentia National de 
Administrare Fiscala 
Directia Generala RegIonali) a 
Finantelor Publice Cfaiova 
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica 
Serviciul Verificarea sj Decontarea Cheltuielilor Publice 

Str.1.1!TROPOLIT FiRMILIAN , nr. 
2 
Tel 0251413a97 
e-mad ; Maria Garpan, Dj, 
(r-”Anaf rr, 

D-na Alina Elena DRAGOMIRESCU 

ADMJNISTRATOR al MECA MEDFAM SRL 

Nr. CRE. TRZ 2500 /15.12.2020 

Stimata daamna, 

Avand in vedere cereriea d 	nrecstrata la DGRFP CRAIOVA - 

TREZORERIE Cu nr.CRRTRZ 25000/1 5 12 2020 va facem confirrnam cape seama 

tvIECA MEDFAM SRL CV! 35652244, este deschis contul 

"DIspontil al agentilor eccnomicr cu SAN R082TREZ2915069XXX019488 

Cu deosebita Consideratie, 

Maria Garnan 
Trezorier Sef 

Ar•-'-,-'''...07":7-7;;;;7-.., 
,.%.•..i. 

"?....,.. 
,..." 

\ 

Document care conjine date Cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

k 
, 



MINISTERUL JUSTITIEI 

OFICRJL NATIONAL AL REGISTIRMUI COMEIZTULVI 
OFICLUL REGISTRULUI COMEIZTULUI de pe IiingA TRIBUNALUL 1)0U 

Adress:  (-Talmo,Sir, coiTO oT,126, Cod pmial 2(10.129:  lolefon: + 4 025131(1.301: Fav +4 11251.319.31/2; Welisile: 	%t .onrc.ro; 	urcdka dj.unre.ro;(o(I de Identilleare Fiscala: 14942091; 

CERTIFICAT CONSTATATOR 

emis in temeitil art. 171  aim. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004 
privind simplificarea formalitatilor in itiregistrarea persoanelor fizice, 

asociatiilor familiale si persoanelor juridice, in registrarea fiscal(' a acestora, 
precutn si In autorizarea functionarii person nelor juridicc, 

ell modificarile si completarile ulterioare, 
eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub 

nr. 12716 din 08.03.2016 

CABINET MEDICAL ELENA DUMITRU SRL. 
Sediu social Municipiul Craiova, Aleea ABB. DUILIU MARCU, Nr. I6A, MICROPOLICLINICA CRAIOVITA 
NOLA., Judet Dolj. 
Cod unic de inreg,istrare 35652244 din data 15.02.2016. 
Nunnir de ordine in registrul comertului J16/335/2016 din data 15.02.2016. 

Prezentul certificat constatator atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere din care rezulta modificarile 
intervenite fall" de declaratia tip depusii anterior si inregistrata In Oficiul Registrului Comertului dc pe lAngA 
Trihunalul Dolj sub numarul 78011 12.02.2016, cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare,specifice pentru 
fiecare autoritate publica, activitatea declaratii,incadrata in clasa CAEN : 
8621 Activitati de asistenta medical(' generala 
8622 Activitiiti de asistenta medicala specializata 
8690 Atte activitiiti referitoare in sanatatea umana 
Activitati proprii de birou pentru societate 
la sediul social din NIuniciplul Craiova, Aleea ARIL DURAL MARCU, Nc. 16A, MICROPOLICLINICA CRAIOVFf
NOtiek, Judet Dolj. 

Valabilitate: pana In niodificarea conditiilor de funclionare sau activitatilor pentru care s-a dat declar: ia pe propria 
raspundere. 

Oan 

Ends in data :09.03.2016 
Eliberat in data : 	 
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COLEGIUL MEDICILOR DOLJ 
CRAIOVA, STR. CORNEL1U COPOSU NR. 107 

Nr  159 	din  04.12.2020 

In baza prevederilor art. 384din Legea nr. 95/2006, privind exercitarea profesiei de medic 
si de functionare a Colegiului Medicilor din Romania si Ordinului Ministendui Sanatatii si Familiei nr. 
153/2003, privind infiintarea, organizarea i functionarea cabinetelor medicale, se el ibereazA 
prezentul 

CERTIFICAT DE AVIZARE 
A CABINETELOR MEDICALE 

DIN SOCIETA.TILE MEDICALE CU PERSONALITATE JURID CA 
cu numele  MECA-MEDFAM S.R.L  
nr. cabinete : 1 

1  MEDICINA DE FAMILIE 	Dr. DRAGO IRESCUALINA-ELENA 
2 	  Dr. 	 
3 	Dr. 	 
4 	  Dr. 	 
5 	  Dr. 	 
6 	  Dr. 	 
7 	  Dr. 	 
8 	  Dr. 	 
9 	  Dr. 	 
10 	  Dr. 	 
11 	  Dr. 	 
12 	  Dr. 	 
13 	  Dr. 	 
14 	  Dr, 	 
15 	  Dr. 	 
16 

	

	 Dr, 
Compete*: 

ULTRAS ONOGRAFIE GENERALA 	Dr.  DRAGOMIFtESCUALINA-ELENA 
2 	  Dr. 	  
3 	  Dr. 	  
4 	  Dr. 	  
5 	  Dr. 	  
6 	  Dr. 	  
7 	  Dr. 	  
8 	  Dr. 	  
9 	  Dr. 	  
10 	  Dr. 	  
aflat la adresa : Localitatea 	CRAIOVA (MICROPOLICLINICA CRAIO VITA NOUA) 

Strada  ALEEAARFLDUILIU MARCU  nr.  16A  
Bloc 	Etaj 	Scare 	Ap. Tel.: 	  

Reprezentant legal / delegat :  DR. DRAGOMIRESCUALINA-ELENA  

PREZENTUL AVIZ ESTE VALABIL PANA LA DATA DE 01.06.2021 

PRE$EDINTELE 
COLEGIULUI MEDICILOR D 

PROF. DR. TUDOREL CILT1 

0,, 



COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA 

Colegiol Medicilor Dolj 11,0.1dr 

CERTIFICAT DE MEMBRU 

;Ir. 74497 din data de 18.04.2019 

Titujar;. DRAGOMIRESCU ALINA-ELENA 

detinute: Master. 

C.N.P./data nasterii: 	 Cod unie de identificare 

Formarea medicalii de baza: promotia 2001, atestata prin 	Licenta seria/nr. T / 0005032 
eliberat de Universitatea de MedicinA si Farmacie din Craiova. 

Sps,VJJJ1.tJi 	 Grad Prof csional: 
MEDICINA DE FAMILIE 	 Spccialist 

Studii cpmplernentare: 
ULTRASONOGRAFIE GENERALA: 

Data depunerii jurilm'Antului: 30.04,2013 

Pt.eedintes  

Pi-ol'. Dr. VIOREI,A',J1  Z  r'"`""1 

. 
A 	iittrittif crttivrtittie 	crultplaneili,:i 	c'ta 	tifititi,,  cie ineiltunt, efirqtreihrie,a itt,c(qeelcrL  

	ommomewomeor  



    

 

MEDICILOR DIN ROMANIA 

Colegiul Medicilor Dolj 

AVIZ ANUAL 
privind exercitarea profesiei de medic 

Timbru Sec 

   

din data de 2.04.2020 

 

Titufau )1(AGOMIRESCU ALINA-ELENA 

CA./INV:2791463874 artificat  dzinembru fly. 74497 din data de 18.04.2019 

Peitz prezenta se certifica Atha' di titularal are dreptul de a prof esa ca medic, astfek 

SpecialnAti Medicale 

Specialitate: MEDICINA DE FAMILIE Grad profesional: Specialist 
Drew de practie: Drept de liber.i practicii (1) 
Peli asigurare: seria 	

tir 2000619909 Incliciatil la hot ()ins Rumania Asigurare-Reasigurare S.A. 
Vbja aviz: 01.05.2020 - 30.04.2021  

AGOM1R 
C.RO„ Sz• 

SERA-NU 
6, G.ALNA 
SN.ORAGO 
C 

1. lituland are dreptul s6 practice proiesia con 
aviztal annul at C.M.R., 	

fruin prev edcrilor dc mat511,1 nutout in specialitAtile in care mm Ain( numai in in(ervalui de limp penult care extstS 

Avizarea m face armat, pe baza asiguOtii de r14s.pundcre eivilli permit greicli in activitalea protesionall, atahiIi pentru anuirespectiv 

Iteutittni.pthituttireptuhlkataaca: 
(1) deept nt lawn ',tartlet) 

in specintitatea avizatii In ban druia tituland iycute, potrivit pregatirii pentru care deline an Mitt prolesional, el deaf0,are activitAii me in dc iii 
stcroul public de sAndtatc sau/§i in sistemul privat, lie ca angajat, fie ea persoanA fizicA indcpcndena pe bunt de Contract. Titularul pate Infiin!a, in condipite legn, cabinet(e) tIcpractic4 

(2) drept tie penciicit sttprtivegheatii In activitaka tie medic rezitlent, numai in tunitAple sanitare acreditate. in comlipile Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind , organizarea r linattlarcit Iczninttliatultti, aprobala prin Legea tn. 103/2012, en complearile ulterioare, 1i ale Ordinului Ministertrlut SSMIttipi Publice si at ministrutui 
04=06, cerce.INrii t linen-Auto! nr. 1141/1386/2007 privind modul d efeetuare a pregidirii prin rezidentiat itt specialnAute prezure de Nomencipiorut specialitkilor 
medicate, teedico-dentuie fi (11111111Ce lake pcnou ;vicuna de asistenvi medicaltl, en modificarile i complearilt utrerioure, 
(3) drept tie per:elle() sttprayeeteat(i In baza cArida titularyl i0 pate desfAlura activizatra ottnoti in cabinctc medicate individuate, sub inclrornarca unot medic cu drupt tic 	practic4, in funclie de speciiilitarpa in Cart1 a fug cmfirmat medic iczident, in conditiito Ordonaut,ei Ouvernului nr. 18/2009 privind insanizoica i (tannic:kr-ea rezttientnottfui, apionatl prin Lesea nr. 103/2012. Cu comptethrite yltetioutc. 

Prof. Dr. VIORE 

ittual COnhlittije 0 componcnti a certificatului de membru 

iNru 
AL1NA- 
ELENA 

nsQFs?.Agla 



ASIGURAT 
(Semnatura, starnpila) 

REPREZENTANT EUROINS 
(Sernnati ll'al 

MDpoli00 18 

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

EUROINS 	J23/2823/2011; Cod operator de date cu caracter personal 5851; 
Cod LEI 315700GZA843JXICTJ400; Banca: BCR, Suc. Libortatil, JOAN: 

R082RNC5006900037535000; Sediul central: SOS. Bucurosti Nord, nr. 10, 
Global City Business Park, Cladlrea 023, Voluntarl, Jud, Ilfov; 

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

et* ni 

CN* 

  

ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A PERSONALULUI MEDICAL 

POLITA DE ASIGURARE 

MD 2000619909 

Unitatea teritoriala: AG110 - Agentia Campulung 	Tel: 

Nume emitent: DAVV MANAGEMENT BROKER 	I Cod: RBK-677 i 
inlocuiesteireinnoieste polita: 

ASIGURAT 	 " CONTRACTANT 
--N-Trne: DRAGOMIRESCU ALINA ELENA 	- Denumire : DRAGOMIRESCU ALINA ELENA 

Ad7esa: 
DOLJ - CRAIOVA,Str. 
7,Et. 

1 MAI,Nr. 8,8l, D10,Sc. 1,Ap. 
Adresa: 
DOLJ - CRAIOVA,Str. 1 rvlAI,Nr. 8,8I. D10,Sc. 1,Ap. 
7,Et. 

Telefon: Telefol 
CNP: CUI : 
CALITATEA ASIGURATULUI: 

—0.  medic specialist 	 , 	Ito specializari 
0 farmacist 	 CJ asistent medical / moase / asistent farmacie 
PER OADA DE ASIGURARE: 	 1...,i De la: 01.05.2020 	Pane' la: 30.04.2021 
LIMITA RASPUNDERII 	 PRIMA DE ASIGURARE MONEDA 

V6tarnari corporate si pagube materiale 
pe eveniment si agregat 12000.00 

15.00 EUR 

-I 
1 Daune morale pe eveniment Si agregat 	i 	3000.00 
1 

S-a achitat azi 	27.04.2020 	suma de 	72.62 RON 	(curs valutar 4.8412 ) Cu documentul de plata (chitanta, 
ordin de plata, etc.) 	EMA2000619909 	reprezentand Rata 1 0 / Plata integrala 0 
ESALONAREA RATELOR DE PRIMA: 	A Rata 2: 	 [ scadenta la: 

MENTIUNI SPECIALE: 
Specialitate : Medici de tamale si medic! de medicine generala 

BAZELE 
CONTRACTUALE 

generale de asigurare 
suplimentara 

il  Conditii 
0 Clauza 

...., 

i  Clauza suplimentara 

incheiata azi: 	27.04.2020 	in localitatea CAMPULUNG - ARGES 	in 2 exemplare. 
^ 

Am luat la cunostinta de conditiile de asigurare i sunt de acord cu incheierea polite! de asigurare. 



Medic titular: 

Pr.Prac4prn ......... Alma Elena . 

,1 ctivitàfi autorizate: 

Medicinii de familie  

4 

DIRECTOR EXECUTE'', 
DR. VALERLy'f NDREESCU 

Responsabil 
Registrul Unie at Cabinetelor Medicate, 

Dr. STEFAN POPFSCU 

1,cgell  624)  / 1141 	i 	i 12* • Cabinetele medic:ilk,. sum obligate sa intoerneasc:a ;i sa transmita situa,iUe stabilite 
prin norme ale Ministerulu'i Sanatatii ;iFarnilieL privind starea de sanatate ;i demogranea a popula0ei 
Vulurut ette 	-omunice DSP. Dolj once moditicAri survenite in aetivitaOle autorizate, denumirea ;:t adresa 
cabinetului . 

`"1.• 	; 

DIRECT" DE StikNiVEATE PUBLICS"' DOLS 
REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE 

PARTEA  a 11 a 

at 

CERTIFICAT DE INREGISTRARE 

Firma 

cu nr.de  inmatricularc .3161335/2016 . 	
cod fiscal 52244 este inregistrata in Registrul 

, 	. 	. 

unit: al Cabinetclor Medicale partea a - 2 a sub numarul T72060 din data .. 	. 	
16.12.2020 

.. 	. 

cu sediul in CRAIOVA,Mieropolielitkica,Craiovita_Nouii, str. Duilju Mareu, nr.16A, jud. Dolj 

Nurniir cabitiete 

1VIECA MEDFAM 
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MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Adresa: Bucuregti, Bd. unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefoni (+40-21) 3160g04, Fax: (+40-21) 3160g03; Cod pogtat: 030g37

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de ldentificare Fiscala: l4942}9lt

Nr. :  2291790

FURNIZARE INF'ORMATII

MECA.MEDFAM S.R.L.

INFORMATII DE IDENTIFICARE
Numdrde ordine in Registrul Comerfului: 116/335/2016, atribuit in data de 15.02.2016
ldentificator Unic la Nivel European (EUID): RooNRC .Jl6/335/zarc
Cod 

"unic 
de inregistrare: 35652244

Ce.rtificat de inregistrare: 84l 6607l,emis pe tlata de 02.12.2020 sieliberat la data 02.12.2020
Adresa sediu social: Municipiul Craiova, Aleea ARH. DUILIU MARCU,,Nr. tia, VTICROpSLICLINICACRAIOVITA NOUA, Judet Dolj
Contacte sediu social: telefon: 0744790457
Contacte firmd: telefo n: 0744780457
Actul de inmatriculare gi autorizare: Rezolulie director/persoani desemnata nr. 3 107 din data 15.02.2016Stare firmd: funcfiune
Formadeorganizare:societate"u,u.pund"rel imitata
Data ultimei inregistrdri in registrul come4ului: 02.12.2020
Duratd: nelimitatd;

SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de comodat, nr. I din data07.03.2016
Data de inceput a valabilitilii pentru dovada d- diu:i07 ,A3.2016.
Data expirdrii dovezii de sediu: 0l.06.2021
Durata sediului: 5 aniZ luni 25 zi le.

CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 LEI , integral vdrsat
Numir pdrfi sociale: 20
Valoarea uneipl(isociale: 10 LEI

NATURA CAPITAL
privat autohton 100%

ASOCIATI PERSOANE JURIDICE
ELNAMED SRL
Calitate: asociat
Nalionalitate: rom6ni
SEDIU SoCIAL: Municipiul Craiova, Strada RIULUI, Nr. 263, Judet Dolj; Cod pogtal: 200641
Nr. de ordine in registrul comerfului: I16l14g/2016
CUI:35495220
Aport la capital: 200 LEI
Aport vdrsat total: 200 LEI
Aport vdrsat in LEI : 200 LEI
Numir pa4i sociale: 20
Raport generat in data de 17 .12.2020 : 09:40:19

l t 5



Cota de participare la beneficii si pierderi: 100% / 100% 
Reprezentat de: 
DRAGOMIRESCU ALINA-ELENA 
Calitate: reprezentant asociat persoana juridica 
Cetatenie: romana 
Sex: feminin 
Data si locul nasterii: 
CNP, 

Adresa: Municipiul Craiova, 

Act de identitate: Carte de identitate, 
Durata mandat: neprecizata 
Data depunere specimen semnatura: 16.11.2020 
Temei legal: conf. Legii nr131/1990 

ASOCIATI PERSOANE FIZICE 
Nu exista inregistrari. 

REPREZENTANT actionar/asociat/membru (PERSOANA JURIDICA) 
Nu exista inregistrari. 

ASOCIAT, reprezentant al detinatorilor in comun de parti sociale (PERSOANA FIZICA) 
Nu exista inregistrari. 

Persoane imputernicite (PERSOANE FIZICE) 
DRAGOMIRESCU ALINA-ELENA 
Calitate: administrator 
Cetatenie: romana 
Sex: feminin 
Data Qi 	---*--". 
CNP: 
Adresa: mu 
200638 

Act de identitate: Carte de identitate, 
Puteri: DEPLINE 
Data numirii: 21.10.2020 
Data expirarii mandatului: 21.10.2119 
Duran.. mandat: 99 ani , 
Data depunere specimen semnatura: 16.11.2020 
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990 

Persoane imputernicite (PERSOANE JURIDICE) 
Nu exista inregistrari. 

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE) 
Nu exista inregistrari. 

CURATOR / CURATOR SPECIAL 
Nu exista inregistrari. 

Raport generat in data de 17.12.2020: 09:40:19 
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Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE 
Nu existd inregistrari. 

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE 
Nu exista inregistrari. 

Activitatea principala 

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
8621 - Activitati de asistenta medicaid generald 

Activitati secundare 

Activitatile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
8622 - Activitati de asistenta medicaid specializatd 
8690 - Atte activitati referitoare la sanatatea umand 

EMBLEME 
Nu existd inregistrari. 

FILIALE / SUCURSALE SUBIJNITATI 
Nu exist:a inregistrdri. 

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU 
Nu exista inregistrdri. 

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004 

Sediul social din:Municipiul Craiova, Aieea ARH. DUIL1U MARCU, Nr. 16A, MICROPOLICLIN1CA 
CRA1OVITA NOUA, Judet Dolj 
Tip sediu: principal 

Tip model declaratie: model 3 nr. 12716 din 08.03.2016 
desraoard activitati proprii de birou pentru societate 
Activitati la sediu: 

8622 - Activitati de asistenta medicaid specializatd 
8690 - Alte activitati referitoare la sandtatea umand 
8621 - Activitati de asistenta medicaid generaid 

Data certificatului constatator: 09.03.2016 

CONCORDAT PREVENTIV 
Nu exista inregistrari. 

DREPTURI DE PROPRIETATE 
Nu exista inregistrari. 

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990 
- Urmarire penald: 
Nu exista inregistrdri. 

- Dosar penal - trimitere in judecatd: 
Nu exista inregistrari. 

Raport general in data de 17.12.2020 : 09:40:19 
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1ps\, f f i l l
- Condamnare penald a firmei:
Nu existd inregistrdri.

- Dizolvare firmd:
Nu existd inregistrdri.

- Lichidare firmi:
Nu existd inregistrdri.

- Insolventd:
Nu existd inregistrdri.

ALTE MENTIUNI
v : Nr. intrare: 63733 din29.10.2020gTipmen!ionare:A|tehotirdrialeadunari i jenera|e

Act asociat: Decizie asociat unic
Nr .ac t :1121 .10 .2020

Nr. intrare: 12716 din 0g.03.2016
Tip men{ionare: DeclaraJie pe propria rdspundere conform art.15,din Legea nr. 359/2004Num6r declaratii: I
Numir certificate constatatoare: I ,, ,,

Nr. intrare: 7801 din 12.02.2016
Tip mentionare: Declaratie pe propria rrspundere conform art. I 5 din Legea nr. 359/2004Numdr declaral i i :  I
Numdr certificate constatatoare: I

STTUATIA FINANCIAnA pn ANUL 2017

;l:}jfiHtu 
P'IERDEREA NEr(A) a bxsnCryrurul FINANCTAR: profit (rd. 0r + 02 - 03 - 04- 05 -

= ;iTi:Yi:fy.|ERDEREA 
NEr(A) A EXERcITIULUI FINANCTAR: pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 +

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) - PiCrdCrC (rd.229- 228): O LEIPROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ai - PrOfit trA', iZT - ZZ9):96449 LEINumdr mediu de salariali: 2
Impozite 9i taxe neprdtite ra termenur stabilit la bugetur de stat: 0 LEIc i f radea face r ine te (c t '  701  + loz+703+704+ i05+706+70g+ lo l  -709  +74r * *+  766 { , * * ) .  r g0545
ACTIVE IMOBILTZATE - TOTAL (rd. 0l + 0Z +03): 46 LEI

SITUATIA FTNANCTAnA pn ANUL 2018

;l:ffiYir:iy#i*tREA 
NEr(A) A EXERCITTuLUI FTNANcTAR: pront (rd. 0r + 0z -03 - 04 - 0s -

PRoFITUL sAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 +0 7 - 0 1 - 0 2 ) : 0 L E r
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):- PiCrdErE (rd.229.228): O LEIPROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ai:. PrOfit (rd. iZA-;2\.155175 LEINumar mediu de salariati: I
Raport generat in data de 17.12.2020: 09:40:19

4t5



Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI
Ci f radeafacer inetd(ct .701+702+lO3+704+705+706f708+ 707 -70g +741**  +766,n1.* ) .  2063g2
LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 0l + 02 + 03): 0 LEI

SITUATTA FTNANCTARA pn ANUL 2019
S.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:-
A7):205942 LEI
8,PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITruLU FINANCIAR:-
0 l -02) :  0  LEI
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):- pierdere (rd.229-228): 0 LEI
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - PrOfit (rd.228.229): 208608 LEI
Numar mediu de salariati: I
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI
l .C i f radea face r ine t6 (c t .701  +702+793+704+705+706+ZOg+707-709+741* *+ j66 ) :266480Lp ,1
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 0l + 02+ 03): 0 LEI

Profit (rd.0 1 +02-03 -04-05 -06-

Pierdere (rd.03 +04+05+06+07-

Informaliile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerfului, linut de Oficiul Nalional al
Registrului Comerfului qi au la bazd comunicarea inregistrdrilor efectuate in registrul come4ului tinut de c6tre
oficiile registrului comerfului de pe l6ngi tribunale pdnd la data de 17.lz.z0zo

Pentru furnizarea acestor informafii a fost perceputii suma de 0.0 RON

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrurl comerlului, republicatd, cu modificdrile si
completdrile ulterioare, profesionistul are obligalia sd solicite inregistrarea in registrul comerlului a menliunilor prevdiute de lege, in
cel mult l5 zile de la data actelor sifaptelor supuse obligaliei de tnregistrare. inregistarea menliunilor se poateface si la cererea
persoanelor inleresate, in termen de cel mult 30 de zile de la data cdnd au cunoscut actul sau faptul supus tnregistrdrii.
In cazul persoanelor imputernicite al cdror mandat a expirat, insd profesionistul nu a procedat'la tnregisyarei in registrul comerlultri
a menliunilor Corespunzdtoare, s6,nform celor de mai sus, acesta va figura tn continuare inregistrat in-registrul comirlului
compulerizat, cu calitatea respectivd Si cu durata mandatului expiratd.

Plelnlul dociment conline date cu caracter::personal a cdror prelucrare inffd sub incidenla prevederilor Regulamentului (UE) nr.
679/2016 privind proteclia persoanelorfizice in ceea ce priveSte prelucrarea datelor cu caracter personal Si privind libera circulalie a
acestor date Si de abrogare a Directivei 95/16/CE.
Informasiile cu privire la datele cu caracler personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv in scopul pentru care au
fost solicitate.

Pentru actele inregistrate tn registrul comerlului, a cdror descriere nu se regdseSte tn conlinutul certi/icatului constatator/furnizdrii de
informalii (de ex., la rubrica ,,Alte menliuni'|, ,, Resticlii" S.a.), solicitantul are posibilitatea obginerii de copii/copii certi/icate dupd
menliunea respectivd, prin completarea formularului- tip ,,Cerere - comandd eliberare acte" $i cu respectarea dispoziliilor privind
datele cu caracter personal.

Contrafacerea prezentului document constituie infracliune Si se pedepseSte conform legii,

Rapon generat in data de 17 .12.2020 : 09:40: l9
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Jt6/335t2016
EUIt| - ROONIIC.JI61335/201 6
cLIl - 356s22"1'{ 

R'NIANIA
MIN|STERTI- JUSTTTIEI

OF'ICITIL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTUI-,UI
Oficiul Registrului Comerfului cle pc lflngI Tribunalul Dolj

DOSAR NR. 66s47ir6.rt.2D20
R E ZO L U ! l  A nr. 17055 117.11.2020

Prnnunfati in qedinfa din data d,et t7.ll.2tl20

Ana-Daniela Pinu -- PERSOANA DIISEMNATA confurm art. 11 alin. (1) din O.U.C. nr. I l6120()9
pentru instituirea unor mlsuri plir.ind activitatea de inregistrare in registml comerfului, aprobati cu
moditjcdri 5i cornpletdri prin l-egca nr. 84/2010, cu rnodific.irile gi cornpletlrile ulterioare,

Pe rol fiind solulionarea cererii de inregistrare w.66547 din data cle 16.n.2A20 pentru
CABINET NIEDICAL ELENA DUMITRU SRL. cod unic de inregistrare :35652244, numdr de ordine
in registrul comer-{ului: Jl6/33512016, identiticator unic la nivel european: ROONRC.J 161335/?Arc.

PERSOANA T}ESBMNATA

Asupra cererii de fap:
Prin cercrca inregistratd sub nr. 66547 din data de 16.11.2020 s-a solicitat, inregistrarea in

re-eistrul comerlului a unor rnodificdri rct'eritoare la: transmitere pdrfi sociale pentru persoane juridice;
retragere asociali pefsoane fizicc; ad4ugare asociali persoane juridice; revocare. numire persoane
imputemicite.

In sus{irterea cererii au fost depuse inscrisurile men}ionate in cererea de inregistrare.
Examinind inscrisurile menlionate PERSOANA DESEMNATA, constatdnd ci sunt indeplinite

cerinlele legale. in confonnitate cu art. 1,2 gi 6 din O.U.6. 116/2009, aprobatd cu modificdri gi
completEri prin Legea nr.842AlA, cu modificlrile ulterioare, ale Legii societililor nr.3lil990.
republicati. cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ale Legii nr. 2611990 privind registrul
conrerfului. republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare, precum qi ale Legii 359/2004 cu
nrodif-rc,drile gi compietdrile ulterioare urmeazl a admite prezenta cerere privind inregistrarea in
re'gistnrl comerfului a modificdrilor solicitate .

PENTRU ACESTE MOTIVE
iN coNolTrrlr LEGrr

DISPT.'NE

Adnite cererea de inregistrare a$a cum a lbst fonnulatd gi dispune inregistrarea in registrul
come(ului a nrcnliunilor cu privire la: trarumitere pdrfi sociale pentru persoane juridice; retragere
asociali pe$oane fizico. adiugare asociali p€rsoane juridice: revocare, numire persoane imputernicite,
potrivit datelor din: Decizie asociat unic nr. I din 21.10.2020; depunerea actului constitutiv acttsalizat.

Dispune publicarea in lr'lonitorul Oficial al Rominiei. Partea a lV-a, a urmatoarelor acte:
Decizle asociat unic nr. I din 21,1AJ020 gi a notificarii privind depunerea la oficiul registrului
comerfului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.
Cu drcpt de plAngere, in termen de 15 zile, la l'ribunalul Dolj in condifiile art. 6 alin. (3) - (5) ti

umdtoarele din O.U.G. 116n0A9, aprobati cu moditicdri gi cornpletiri prin Lcgea nr. 84i2010. cu
modifi clrile ulterioare.

Pronunlatd in qedinla din data de 17.ll.Z02t)
PERSOANA DESEMNATA,

Ana-Daniela Pin'u
Ref-erent/Redactat : A. R.
2 ex.
Data: 17.11.2020
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Pentru 
A, Director 

MINISTERUL JUSTITIEI - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI 
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe liinga TRIBUNALUL DOLJ 
Exemplar nr: I  

CERTIFICAT 
DE 1NREGISTRARE MENTIUNI 

Numgr de ordine in registrul comertului 
.116/335/2016 

Cod unic de inregistrare 
35652244 

Identificator unic la nivel european 
ROONRC.J16/335/2016 

Mentiunca nr. 66547 din 16.11.2020 privind inregistrarea modificarii actului constitutiv al 
CABINET MEDICAL ELENA DUMITRU SRL 
cuprinse in decizie asociat unic nr. 1 din 21.10.2020 este inscrisa" in registrul,comertului la data de 
17.11.2020 in baza rezolutiei nr. 17055 din 17.11.2020. 

Data eliberarii: 18.11.2020 
Anexe: Rezolutie 



DECIZIA ASOCIATULUI UNIC 

ryt. 	DIN DATA DE 21.10.2020 

Prezenta Decizie a CABINET MEDICAL ELENA DUMITRU SRL, avand sediul in Aleea 
Arh. Duiliu Marcu nr. 16A, Micropoliclinica Craiovita Noua, Craiova, judetul Dolj, cod de 

identificare fiscala 35652244, numar de identificare in Registrul Comertului 
J16/335/15.02.2016 ( „Societatea"), este adoptata la data mentionata mai sus. 

In conformitate cu Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, precum si in conformitate cu 
Actul Constitutiv al Societatii, se adopta prin prezenta urmatoarele decizii: 

1. Incepand Cu data de 21.10.2020, se aproba transferul a unui numar de 20 parti 

sociale avand o valoare nominala de 10 RON Si o valoare totala de 200 RON, 

reprezentand 100% din capitalul social al Societatii detinute de catre Dna. ELENA 
DUMITRU, avand domicil' l in 

Craiova, judetul Dolj, id ntificata Cu Li seria 	 eliberata de SPCLEP 
Craiova la data de 	 valabila pana la data de 	 CNP 

Ca urmare a transferului partilor sociale ale Societatii, ELNAMED SRL, avand sediul social 
in Str. Raului nt. 263, Craiova, judetul Dolj, cod de identificare fiscala 35495220, numar 

de identificare in Registrul Comertului 316/148/26.01.2016, reprezentata prin Dna. 
DRAGOMIRESCU ALINA-ELENA, avand domiciliul 

In 
aul 	11J1.1 cILUI 	dsociat unic, va aetine 20 parti sociale, avand o valoare 

nominala de 10 RON si o valoare totala de 200 RON, reprezentand 100% din capitalul social 

al Societatii si 100% cota de participare la profit si pierderi. 

2. Revocarea Dnei. ELENA DUMITRU avand domiciliul 

judetul Dolj, identifica 
eliberata de SPCLEP Craiova la data de 8 	 valabila pana la data de 24 

iin functia de administrator si numirea Dnei. 
DRAGOMIRESCU ALINA-ELENA, avand domiciliul 

Mandatul noului administrator este pentru o perioada de 99 ani 

3. Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii. 

CABINET MEDICAL ELENA DUMITRU SRL 

Prin: Elena Dumitru 

Functie: Asociat Unic 

ELNAMED SRL 

Prim Dragomirescu Alina-Elena 

Functie: Asociat Unic 
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HOTARARE 
nr.1 din 25.11.2020 

a CABINET MEDICAL ELENA DUMITRU S.R.L. Cu sediul in Mun. Craiova, str. Aleea 
Arhitect Duiliu Marcu, 

nr.16A, MICROPOLICLINIt. CRAIOVITA NOUA,jud. Do1j, inmatriculata la Registrul 
Comertului 

sub nr. J 16/335/2016 
C.U.I. 35652244 

Subsemnata DRAGOMIRESCU ALINA ELENA, cetatean roman_ nascut la data 
de 	in C 

aiv v a, ta U4L4 ue J. 1V.Z1)1z,Ifl cantate ae asociat unic si administrator, am hotarat 

Art.1 .Schimbarea denumirii societatii din CABINET MEDICAL ELENA DUMITRU 
SRL in MECA- MEDFAM SRL, conform dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr. 
67859/24.11.2020. 

Prezenta hotarare face parte integranta din Actul Constitutiv al societatii CABINET 
MEDICAL ELENA DUMITRU S.R.L. pe care il modifica implicit. 

Redactat azi 25.11.2020 in 2 exemplare . 

DRAGOMIRESCU ALINA ELENA 

Prezenta hotarare contine 1164 de caractere cu tot Cu spatii. 



ACT CONSTITUTIV NR.2ACTUALIZAT DIN 25.11.2020 

AL SOCIETATII MECA-MEDFAM SRL 

J16/335/2016, CU! 35652244 

Asociatunic: 
ELNAMED SRL, avand sediul social in Str. Raului nt. 263, Craiova, judetul Dolj, cod 
de identificare fiscala 35495220, numar de identificare in Registrul Comertului 
J16/148/26.01.2016, reprezentata prin Dna. DRAGOMIRESCU ALINA-ELENA, 

Capitolul I. Denumire, forma juridica, sediul social, durata societatii 

Art. 1.Denumirea societatii este MECA-MEDFAM SRL, conform dovezii privind 

disponibilitatea si rezervarea firmei nr. 67859/24.11.2020 Pe toate actele sau 
inscrisurile societatii se vor mentiona denumirea, sediul, urmate de mentiunea SRL, 
de capitalul social sinumarul de inregistrare la RegistrulComertului 

Art. 2. Forma juridica a societatii. Societatea MECA- MEDFAM SRL este persoana 
juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata 
si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana si cu prevederile 

prezentului statut. 
Art.3.Sediul societatii 
Sediul social al societatii este in mun. Craiova, AleeaArh. DuiliuMarcu, nr.16A 

(Micropoliclinica Craiovita Noua), jud. Dolj 
Societatea va putea sa isi schimbe sediul, sa deschida filiale sau sucursale, fonduri 
de comert, unitati de productie, de desfacere, la alte adrese si in alte localitati din 
Romania si din strainatate cu respectarea prevederilor legale. Societatea se obliga 
sa inmatriculeze filialele sau sucursalele Registrul Comertului unde vor functions 

acestea inaintea inceperii activitatiilor. 
Art. 4.Durata de functionare a societatii este nelimitata, cu incepere de la data 

inmatricularii in Registrul Comertului. 

Capitolul II. Obiectul de activitate. 

Art. 5. Societatea va avea ca obiect de activitate activitati de asistenta medicala 

ambulatorie si stomatologica„ce corespunde grupei CAEN 862, activitatea 

principala fiind codificata la clasa CAEN 8621- activitati de asistenta medicala 

generala (Cu respectarea O.G. 124/1998). 
Societatea va avea urmatoarele activitati secundare: 
862 Activitati de asistenta medicala ambulatorie Si stomatologica 

8622 — activitati de asistenta medicala specializata (cu respectarea O.G. 

124/1998) 
869 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 



Art. 6. Obiectul de activitate al societatii poate fi modificat de catre asociatul unic 
numai in conditiile si formele cerute de lege. 

Capitolut III. Capitalut Social 

Art. 7. Capitalul social subscris si varsat de asociat este de 200 lei, find constituit 
din 20 parti sociale egale, nominative si indivizibile, in valoare de 10 lei fiecare. 
Partile sociale apartin in totalitate si exclusiv asociatului unic, caruia ii apartin de 
asemenea beneficiile societatii, precum si toate riscurile Si consecintele pierderilor, 
pana la limita capitalului social. 
Art. 8. Capitalul social este constituit in numerar si apartine integral ELNAMED SRL, 
avand sediul social in Str. Raului nt. 263, Craiova, judetul DoIj, cod de identificare 
fiscala 35495220, numar de identificare in Registrul Comertului J16/148/26.01.2016, 
reprezentata prin Dna. DRAGOMIRESCU ALINA-ELENA, avand domiciliul in 

fl 

Art. 9.Majorarea sau reducerea capitalului social se face de catre asociatul unic, 
potrivit cu interesele societatii si in concordanta cu prevederile regale. 
Art. 10.Reducerea capitalului social poate fi facuta motivat pana la limita impusa de 
lege dar nu mai devreme de doua luni de la data la care hotararea de reducere a 
fost publicata in Monitorul0ficial. 
Art. 11.Majorarea capitalului social se face cu respectarea dispozitiilor legale. 
Majorarea poate fi facuta si din beneficille societatii sau din alte aporturi, cate pot fi 
total sau partial in numerarsi/sau in natura. 
Art. 12.Daca marirea capitalului social se face prin aport in natura, asociatul unic va 
numi unul sau mai multi experti care isi vor da avizul aspura evaluarii acestuia, 
marirea capitalului hotarandu-se numai dupa depunerea raportului de expertiza, 
ocazie cu care se vor stabili si partile sociale ce se vor emite in schimb pe numele 
asociatului. 
Art.13.Bunurile in natura aduse in societate ca aport intra in proprietatea acesteia 
(atata timp cat nu sunt grevate de alte sarcini). Aportul la capitalul social nu este 
purtator de dobanzi. 
Art. 14. Continuarea activitatii societatii, transferul sau cesiunea partilor sociale 
poate fi realizata de catre terti Si persoane care au vocatie succesorala in 
conditiileLegii 31/1990 si ale Codului Civil. Transmiterea partilor sociale catre 
succesori se poate realiza fie prin cooptarea ca asociati a acestora, fie prin plata 
partilor sociale catre cei ce nu consimt aderarea la societate in calitate de asociat. 

Capitolul IV. Functionarea si administrareasocietatii 

Art. 15.Conducerea societatii este asigurata de catre doamna DRAGOMIRESCU 
ALINA-ELENA, a 
judetul DoIj, iden 
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perioada de 99 ani, aceasta avand prerogativele adunarii generate, ale consiliului de 

administratie, ale administratorului si anume: 

a) Aproba bilantul si repartizeaza beneficiul net 

b) Desemneaza eventuali administrator si cenzori, ii revoca si ii descarca de 

activitate 
c) decide urmarirea eventualilor administratori si cenzori pentru daunele 

pricinuite societatii, desemneaza persoana desemnata sa o exercite 

d) aproba structura organizatorica, numarul de posturi Si nivelul salariilor, 

angajarea si coordonarea personalului 

e) decide cu privire la modificarea, fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatii 

f) modifica statutul 
g) indeplineste once alte activitati necesare si cerute de activitatea societatii, 

cele cerute de lege si prezentul statut 

Mandatui administratorului este pe o perioada de 99 de ani, incepand cu data 

numirii. 

CapitaWI V. Activitatea societatii 

Art. 16. Angajarea personalului se va face de catre administrator pe baza de 
contracte individuale de munca prin care se vor stabili drepturile si obligatiile acestui 

personal, inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca 

Art. 17.Intocmirea bilantului si a contului de profit sipierderi 
Societatea va intocmi annual bilantul si contul de profit si pierderi in lei si va tine 

evidenta activitatii economico-financiare in lei in conformitate cu legislatia in vigoare 
Anul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie 

Art. 18. Din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an celputin 5% pentru 
formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din 

capitalul social. 
Art. 19. Amortizarea fondurilor fixe apartinand societatii se stabileste in conditiile 

legii de catre asociatul unic sau de catre persoana desemnata 	reprezenta. 

Art. 20. In raporturile Cu tertii societatea este entitate distincta de persoana 
asociatului unic, in sensul ca once creditor particular poate sa-si exercite drepturile 
numai asupra beneficiilor asociatului unic doar dupa bilantul social si in nici un caz 

asupra societatii. 
Art.21.Pentru intreaga activitate a societatii asociatul unic in calitate de director si 
administrator raspunde in conformitate cu prevederileLegii 31/1990. 

Capitolul VI. Fuziunea si dizolvarea societatii 

Art. 22. Fuziunea societatii cu o alta societate poate fi hotarata de asociatul unic. Cu 
ocazia fuziunii, societatea intocmeste bilantul, si ii depune la Registrul Comertului 

pentru mentionare. 
Art. 23. Dizolvarea societatii are loc in urmatoarele conditii: 
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a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate 

b) reducerea capitalului social sub minimul legal 

c) prin hotararea asociatului unic in conditiile legii 

d) in caz de faliment 

Art. 24. Din momentul dizolvarii, administratorul nu mai poate intreprinde noi 
operatiuni, in caz contrar el este personal raspunzator pentru operatiunile pe care le- 

a intreprins. 

Capitolul VII. Lichidarea societatii 

Art. 25.Numirea lichidatorilor se va face de catre asociatut unic sau de succesorii 
legali. Pentru lichidarea societatii vor fi numiti cel putin doi lichidatori din categoria 

profesionala a economistilor si juristilor. 

Art. 26. lnaintea platii oricaror sume in contul partii ce se cuvine asociatului unic, in 

caz de lichidare, lichidatorii vor'indestula mai intai creditorii societatii. 

Art. 27. Dupa finalizarea lichidarii, registrele Si actele societatii se vor depune la 
reprezentantul societatii care le va pastra si le va conserva timp de 5 ani. 

Capitolul VIII. Dispozitii finale 

Art. 28.Prezentul statut poate fi modificat numai de catre asociatul unic cu 

respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege. 
Art.29.Litigiile dintre societate si personae fizice sau juridice sunt de competent 
instantelor de drept comun. Litigiile generate de raporturi comerciale pot fi 

solutionate pe cale de arbitraj. 
Art. 30.Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legate. 

Prezentul act constitutiv a fost incheiat in 2 exemplare considerate a fi toate 

originate Si semnat ca atare. 

ASOCIAT UN1C 

ELNAMED SRL 

PRIN DRAGOMIRESCU ALINA ELENP 
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