
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

          
                                                          

                                                                                             PROIECT        
                                                                               

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în 

comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi în 
comisia de contestaţie 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
25.02.2021;  
          Având în vedere referatul de aprobare nr.25118/2021, raportul nr.25203/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.26034/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi în comisia 
de contestaţie; 
            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.68/2008 
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 
activităţi conexe actului medical; 
            În temeiul art.129, alin.2, lit.d coroborat cu alin.7 lit.c, 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, modificată şi completată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  
 
Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în comisia pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum 
şi în comisia de contestaţie, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.70/2016. 

  Art.3. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi persoanele desemnate la 
art.1 din prezenta hotărâre 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  Patrimoniu                         
Nr.22855/04. 02.2021                                                                                                                  
                                                                                    

Referat de aprobare  
la Proiectul de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local al Municipiului 

Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii.  
 
  Prin Legea 550/2002 s-a stabilit cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor 
de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a 
consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local. 
 Potrivit dispozitiilor Legii 550/2002,  în fiecare comună, oraş, municipiu, în care există spaţii care 

cad sub incidenţa legii, se constituie o comisie pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii. 

Comisia se constituie prin dispoziţie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, şi va fi 
formată din 5 membri titulari şi 2-3 membri supleanţi, după cum urmează:a) 3 reprezentanţi ai consiliului 
local sau, după caz, ai consiliului judeţean în a cărui administrare se află spaţiul comercial sau de 
prestări de servicii ori sub a cărui autoritate se află regia autonomă deţinătoare a spaţiului; 
desemnarea reprezentanţilor consiliului se face prin vot deschis cu votul a două treimi din numărul 
consilierilor; b) un reprezentant al regiei autonome, respectiv al regiei autonome nominalizate de primar sau 
de preşedintele consiliului judeţean; stabilirea reprezentantului se face de către consiliul de administraţie al 

regiei autonome;c) un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului 

Bucureşti, desemnat de directorul general. 
 Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 550/2002, la nivelul Municipiului Craiova, prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.71/21.07.2016, Consiliul Local al Municipiului Craiova a desemnat 
reprezentanţi în  comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii. Având în 
vedere încheierea mandatului consilierilor locali desemnaţi prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.71/21.07.2016, este necesar a se  desemna  din rândul consilierilor locali nou 
aleşi, reprezentanți care să facă parte din această comisie.  

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii 550/2002 privind vânzarea 
spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor 
autonome de interes local,  este necesară şi oportună promovarea unui proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea 

spaţiilor comerciale şi de prestări servicii.  
 
 

  

                                                                         PRIMAR,                                                                                                                               
                                                               Lia Olguţa Vasilescu                                
  
 

 
                      Director Executiv,                                                                Şef Serviciu, 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.25203/09. 02.2021                          
                                                                                                                                                                                                                                              
      RAPORT 
 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de 
vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi în comisia de contestaţie   
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.135/28.08.2008 s-a aprobat lista 
spaţiilor proprietate privată a municipiului Craiova, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical care urmează să fie vândute în 
condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr.68/28.05.2008. 
 În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr.68/28.05.2008 publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr.428/06.06.2008, aprobată cu modificările aduse prin Legea nr.192/2011, spaţiile 
proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în care, funcţionează unităţi 
medicale înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi spaţiile în care se desfăşoară activităţi conexe 
actului medical, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată 
cu modificări prin Legea nr.598/2001, se vând prin negociere directă sau, după caz, prin licitaţie 
publică cu strigare, în condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă. 
 Potrivit art.5 din Ordonanţa de urgenţă nr.68/28.05.2008, pentru vânzarea spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului 
medical, se constituie prin dispoziţie a Primarului o comisie de vânzare a spaţiilor şi o comisie de 
contestaţie. Fiecare comisie este formată din : 
 a) două persoane din aparatul de specialitate al Primarului; 
 b) un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene; 
 c) un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor şi un reprezentant al colegiului teritorial 
al medicilor dentişti; 
   d) un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene; 
 e) 2 consilieri locali ai municipiului Craiova.          
 În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la lucrările comisiei, aceştia vor fi 
înlocuiţi de membrii supleanţi, stabiliţi prin dispoziţie a Primarului.
 Membrii comisiilor nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la o persoană 
juridică care solicită cumpărarea spaţiului medical. Membrii comisiilor nu pot solicita cumpărarea de 
spaţii medicale şi nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei 
fizice care a solicitat cumpărarea spaţiilor medicale. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile 
de la constatarea acesteia de către comisie, aceasta se completează cu alţi membri din rândul 
supleanţilor. 
 Comisia are următoarele atribuţii: 
 a) desemnează la prima sedinţă preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei;
 b) ţine evidenţa spaţiilor medicale care cad sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă;
 c) în cazul vânzării prin negociere directă, negociază cu cumpărătorul şi aprobă preţul minim 
de vânzare al spaţiilor medicale, care nu poate fi mai mic decât preţul stabilit în baza raportului de 
evaluare; 



 d) participă la desfăşurarea licitaţiei publice cu strigare.  
 La finalizarea procedurii de vânzare a fiecărui spaţiu medical, comisia încheie un proces - 
verbal ce va conţine datele cu privire la desfăşurarea procedurii de vânzare şi, obligatoriu şi preţul 
obţinut pentru spaţiul vândut. 
 Este prevăzută calea contestaţiei la comisia de contestaţii în situaţia în care comisia refuză să 
încheie acest proces verbal, ori îl încheie cu nerespectarea dispoziţiilor legale. 
 Contractul de vânzare - cumpărare a spaţiului medical se încheie în termen de maximum 15 
zile de la data încheierii procedurii de soluţionare a contestaţiilor, cu respectarea prevederilor art.9 al 
prezentei ordonanţe de urgenţă. Modelul contractului de vânzare - cumpărare a spaţiilor medicale a 
fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.270/29.07.2010, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.156/28.03.2013.  
 În conformitate cu art.5 (7) din prezenta ordonanţă, membrii comisiei pentru vânzarea 
spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie au dreptul la o indemnizaţie pentru activitatea depusă, 
ale cărei cuantum şi condiţii de acordare se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local, cu avizul 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene şi constituie cheltuieli în sensul prevederilor art.15 
alin.(2) din ordonanţa de urgenţă. 
 Pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă nr.68/28.05.2008, la nivelul 
Municipiului Craiova, prin Hotărârea Consiliului Local nr.70/21.07.2016, Consiliul Local al 
Municipiului Craiova a desemnat reprezentanţi în cele două comisii. Având în vedere încheierea 
mandatului consilierilor locali desemnaţi prin Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.70/21.07.2016, se impune cu necesitate desemnarea de consilieri locali nou aleşi pentru aceste 2 
comisii (de vânzare şi de contestaţie). 
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă 
nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ 
- teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi 
conexe actului medical, precum şi în temeiul art.129, alin.1 şi alin 2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b, 
art.139, alin.1 şi alin.3, lit.g, art.154, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 - Desemnarea din rândul consilierilor locali ai Municipiului Craiova a 4 membrii (2 titulari şi 
2 supleanţi) pentru a face parte din componenţa comisiei de vânzare şi a 4 membrii (2 titulari şi 2 
supleanţi) pentru comisia de contestaţie, ambele constituite în vederea vânzării spaţiilor medicale  cu 
destinaţia de cabinete medicale, conform anexa la prezentul raport. 
  - Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.70/21.07.2016 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în comisia de 
vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi în comisia de contestaţie. 
                                                               

Director Executiv, Şef Serviciu, 
Cristian Ionuţ Gâlea Victor Costache 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

 Întocmit, 
                        Insp. Petrovici Marta 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  
 



 
         Anexa la Hotărârea nr._________ 
 
 
 
 Comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi comisia de 
contestaţie 
 
 
 Comisia de vânzare 
 
 Membrii: 
 1. 
 2. 
 
 Supleanţi: 
 1. 
 2. 
 
 
 Comisia de contestaţie 
 
 Membrii: 
 1. 
 2. 
 
 Supleanţi: 
 1. 
 2. 
 



          

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr._________/2021 

 
 

 
 Comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi comisia de 

contestaţie 

 

 

  

 

 Membri: 

 1._________________ 

 2._________________ 

 
 Supleanţi: 

 1._________________ 

 2._________________ 

 

 

 

 

 

 Comisia de contestaţie 

 

 

 

 

 Membri: 

 1.____________________ 

 2.____________________ 

 

 Supleanţi: 

 1.____________________ 

 2.____________________ 
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HOTĂRAREA N 135 

Local al Municipiului Craiova, Intrunit în şedinţa ordinară  dir 
28 

în  vedere raportul nr.117595/2008, întscmit de Diree ţia Patrimsniu, pri 
(›: 	-  propune  aprobarea listei spa ţiilor proprietate privată  a municipiului Crajova, 
dest ţia  de  cabinete medicale , precum şi a spaţiilor in e re se desfăşoară  ctivităi 
cmxe  actuiul  medical, care  urmează  să  fie v:; , dute şi rigtartele comisinor  d•  
specalitate  ale  Csnsiliului Local  al  Municipiului Cr lov,, nr.75, 76, 77, 81 şi 82/2008; 

conrmit. te.. cu  prevederile  Ordonanţei  de  Urge ţă  a Guvern lui .68/200 
pfiviikei  vănzarea  spatulor propnetate privat a stai ilui s.4.31  a  unităţilor iclmi istrath 
terlwf,ale,  cu  destinaţi de cabinete medicale, prec m şi spatiiior in care se desfăşoai 

conexe  actului medical; 
temeiul  art.36 alin.2 lit.  c  coroborat cu alin.5, ilt, b şi art. 45 alin.3 din eg 

'  i2001,republicată , privind administraţia public-  locală ; 

ŞTE: 

Se aprob.,  lista spaţiilor proprietate privat ă  a  municiiului Craiova, c destina 
de oabinete  medicale, precum şi a spaţiiisr in care se desfăşoară  activităţi cone 
amdul medical care urmeaz ă  să  fie vâi dute, identificate conform anexei c; 
lăce  oarte  i  itegra tă  din prezenta hotă'r2re. 

/-‘ 	e data prezei tei hotătiri,  işi  incetează  efectele Hotărărea Consiliul iLocal 
Municipiului  Crai va nr.273/2006. 
Servejul ASministraţie Publică  Locală, irec ţia Economico- Fi anciar ă  
Direc ţia  P trimsniu vor aduce la îndepi iire prevederibe prezentei hot ărări. 



Ax a liotrârea nr.1135/200 

	

Lks 	,-)J,..pfietate privată  a municipiului Cralova, cu destina ţia de cabinete 

	

medje, 	,v 3paţill4r 1n care se desfăşoară  activităti conexe actului, ce uri eaz ă  
să  fie vândute 1n condi ţiile OUG nr. 68/2008 

caiova, cart. ILrazda lui Novac, bl. 56, ap. 1 
ralova, cart. Zrazda lui Novac, bl. 56, ap. 2 

• cart. Irazda lui Novac, bl. 56, ap. 3 
Craiova, c.,k1 zr.,,zda lui Novac, bl. 56, ap.4 

• cart. Calea lucure şti (Lăpuş), bl. Nlb, p rter, ap. 1 
cart. Calea Bucure şti (Lăpuş), bl. Nlb, p er, ap. 2 

,,rraisva, cart. Craisviţa Nouă, bl. 160G, as. 1 
'miova„ carto Craiori ţa Nouă, bl. 160Gr, ap. 2 

Bd. 1 Mai, str. Dr. Mihai Cănciulescu, bl. 139, ap. 1 
-",rdleva, cart. L ăpuş , bl. F11, sc. 1, ap. 1 

cart. Lăppş , bl. F11, sc. 1, ap. 4 (2) 
cart. Rovine, bl. G28, ap. 1, 

1,rakwa, cart. ovine, bl. G28, ap. 2 
:raicva, cart. Rovine, bl. G28, ap. 3 
-Sica Ţiova, cart. ?ssovine, bl. G28, ap. 4 

• :raiova, cart. Valea Ro şie, bl. 6 vechi, parter 
•2odari, bl. 3, parter 

Aleea Arh. biuliu Marcu nr. 16A 
_;ra1ova, Bd. Olte ia nr. 41 
:;ra7,ova, Str. Oitet nr. 5 
Cra'u,-)va, str. Cs stantin Gherghina nr. 62 

• str. Horia nr. 5 
• str. 1 l'ecembrie 1918 nr. 14 
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/ MUNICTPruL CRAIOVA, 

CONSILIUL LOCAL AL MT]NICIPIULUI CRAIOVA

HOTARAREA NR. 70
Privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local al Municipiului Craiova in

comisia devinzare a spa{iilor cu destinafia de cabinete medicale, precum gi in
comisia de contestafre

Consiliul Local aI municipiului Craiova, intrunit in gedinta ordinari din
21.07.20t6;

Avdnd in vedere raportul nr.11945912016 intocmit de Direclia Patrimoniu, prin
care se propune desemnareareprezentanlilor Consiliului Local al Municipiului Craiova
in comisia de vdnzare a spatiilor cu destina{ia de cabinete medicale, precum gi in
comisia de contesta\ie;

in conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgentd a Guvemului nr.68/2008
privind vdnzarea spatiilor proprietate privati a statului sau a unitdtilor administrativ-
teritoriale, cu destinalia de cabinete medicale, precum gi a spaJiilor in care se desfbgoard
activitdli conexe actului medical aprobatd prin Le ge a nr.598 I 200 | ;

In temeiul art. 36, alin. 2, Iit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.3 , art.45 alin. 1 gi
art.6l alin.2 din Legea nt.21512001, repubhcatd, privind administralia publicS local5;

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobd desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local al Municipiului Craiova
in comisia pentru vdnzarca spafiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum
gi in comisia de contesta\ie, conform anexei care face parte integrantd din
prezenta hotdrdre.

Art.Z. La data intrarii in vigoare a prezentei hotdrdrii, igi inceteazd, efectele Hotdrdrea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2712012.

Art.3. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
AdministraJie Publicd Locald, Directia Patrimoniu gi persoanele desernnate la
art.l din prezenta hotdrdre vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotdrdri.

PRE$EDINTE DB $EDINTA,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

CONTRASEMNEAZA,
PT.SECRETAR,

Ovidiu MISCHIANU



Anexa la Hotirirea nr.7012016

Comisia de vAnzare a spa{iilor cu destinafia de cabinete medicale, precum gi in
comisia de contestafie

Membri:

1. Godinel Viorica Manuela - consilier municipal

2. Calotd, Firmilian - consilier municipal

Supleanfi:

1. Radu Romeo Titus - consilier municipal

2. Ungureanu Adriana - consilier municipal

Comisia de contestafie

Nlembri:

1. Predescu Bianca Maria Carmen - consilier municipal

2. Marinescu Radu - consilier municipal

Supleanfi:

1. Diaconu Dan - consilier municipal

2. Minescu Dumitru - consilier municipal

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Bianca Maria Carmen PREDESCU



MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTARAREA NR. 270

Consiliul Local al Municipiului Craiova intrunit in qedin{a ordinard din data de
29.07 .2010:

Avdnd in vedere raportul nr. 1028l9l20l0 intocmit de Direclia Patrimoniu prin care
se propune aprobarea modelului contractului de vdnzare-cumpdrare a spafiilor medicale gi
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.1 l g.
119,123, 124 qi 12512010; 

r--------

In conformitate cu prevederile OrdonanJei de Urgenfd a Guvernului nr.68/2008
privind vdnzarca spafiilor proprietate privatd a statului 

-sau 
a unitatrilor administrativ-

teritoriale, cu destinaJia de cabinete medicale, precum gi a spatiilor in care se desf6goari
activitAti conexe actului medical 9i Legii w.711996 privind cadastrul qi publicitatea
imobiliar5;

in temeiul art.36, alin.2lit. c coroborat cu alin.5, lit. b, art.45 alin.3, art.l23 qi art.61
alin.2 , din Legeanr.215l200l, republicatd, privind administratia publici locald;

HOTARAgTE:

Art.l. Se aprobd modelul contractului de vdnzarc - cumpdrare a spaliilor medicale,
prevdzut in anexa care face parte integranti din prezenta hotdr6re.

Art,2. Se imputernicegte Primarul Municipiului Craiova si semneze pentru gi in numele
Municipiului Craiova contractul de vdnzare-cumpdrare, sd reprezinte unitatea
administrativ teritoriald in fa\a notarului public, a Oficiului de Cadastru qi
Publicitate Imobiliard in vederea autentificdrii, inregistrdrii, intabuldrii gi
indeplinirii condiliilor de publicitate imobiliard prevdzute di tege.

Art'3 Anual, o comisie formatd din 2 reprezentan{i ai Consiliului LJcal al municipiului
Craiova, respectiv dl. Ursu C_onstantin gi dl. $tef6rfd Emilian, supleanJi ai comisiei
de vdnzare a spa{iilor medicale, aprobatd prin Hotlrdrea Consiliului Local al
municipiului Craiova nr,3312008 gi un reprezentant al Colegiului Medicilor Dolj,
va verifica respectarea obligaJiei generale a cumpirito*l,ti O. u nu inrt.einu,
inchiria sau folosi imobilul dobdndit pentru alte activitdtri decat scopul desfrqurdrii
activitdtii medicale gi/sau a activitdlii conexe actului medical.

Art'4 Sumele ob{inute dinvdnzarea spatiilor medicale qi a terenurilor afectate, proprietate
privatd a municipiului Craiova, se fac venit la bugetul local, intr-un cont special gi
se utilizeazd pentru rcahzarea unor proiecte de interes puulic in domeniul sanitar
aprobate de consiliul Local al municipiului craiova.



Art.5 Se aprobd rata dobdnzli ce vrmeazd, a fi perceputd in cazul vdnzdrir in rute a
spatiilor cu destinatie cabinete medicale, cel pufrn egali cu rata de referinfi
stabiliti periodic de Comisia Europeani pentru Rominia gi publicati in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administratie Publicd Locald,, Direc{ia Economico-Financiard gi Direclia
Patrimoniu vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

PRE$EDINTE DE $EDII\TA, CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

Lucian MINCU Nicoleta MIULESCU

2



Anex[ la Hot[rflrer nr.27012010

MLINICIPruL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPIULUI CRAIOVA

PR$EDINTE DE $EDINTA,
Lucian MINCU

CONTRACT DE VAXZARN.CUMPARARE
Nr. din data de

CAPITOLUL I. Pirfile contractante

Municipiul Craiova, cu sediul in Craiova, str. A.L Cuza,nr.7 cod fiscal 4417214
reprezentat prin primarul municipiului Craiova,in calitate de vinzdtor, pe de o parte gi

. cu sediul in
, flf'-, bl'-, SC'-, aP'-CIF

IC.U J. , numdr de inregistrare la Oficiul Registrului
Comerfului reprezenat prm

str.

C.I./B.I. seria
de altd parte.

,  [ f . eliberat de , in calitate de cumpirdtor, pe

In conformitate cu dispoziliile Ordonanlei de Urgenli nr.68128.05.2008 privind
vdnzarea spatiilor proprietate privatd a statului sau a unitalilor administrativ-teritoriale cu
destinalia de cabinete medicale, precum gi a spaiiilor in care se desfEgoard activitdli conexe
actului medical, s-a incheiat la sediul Primiriei Municipiului Craiova, situat in Craiova, str.
A.I. Cuzanr.7, prezentul contract de vdnzare - cumpdrare.

CAPITOLUL il. Obiectul contractului de vAnzare-cumpirare

Art.l. Obiectul contractului il reprezintd vfrnzarea spafiului medical in suprafafd
totali utild/construitd de , compus din rncapen
in suprafa[d utild,lconstruitd de in exclusivitate cu numdrul cadastral

qi inscris in cartea funciard nr. Craiova gi cota de
din pir{ile comune construcfiei, compusd din

in suprafald utild,lconstruitd de
inscris in cartea funciari nr.

cu numdrul cadastral
Craiova, situat in Craiova, str.

$1

nr. _, bl. _, se. _, dp. _,



precum 9i a terenului aferent proprietate privati a municipiutui Craiova in
suprafald de corespunzdtor spafiului medical, cu numdrul cadastral

gi inscris in cartea funciard nr. Craiova, situat in Craiova, str.
---------:- .-, bl'-, SC. , uP. 

-, 
na

Datele de identificare, respectiv cota parte Oln qpuliu/teren aferent spaJiului cu
destinalia de cabinet medical, sunt prevdnfie in Raportul de evaluare, anexi laprezentul
contract de vdnzare-cumpdrare,care constituie parte componentd a acestuia.

CAPITOLUL III. Preful qi modalitlfi de plati

Art.2. Preful de vdnzare al spafiului medical qi dupd
identificat la art.l din prezentul contract este de

caz, al terenului aferent,

verbal de negociere inregistrat sub nr.
lei, conform procesului-

data de incheiat intre comisia pentru
prin Dispozilia Primarului municipiului Craiova nr.
cumpdrdtor.

Art.3. Plata prefului se face integral, achitat cu

Art.4. Plata in rate include preful stabilit la art.
prevdnttd,la art. 4lrt. c, se face in urmdtoarele condilii:

a) avans de rcah din preJul de vdnzare stabilit

la Primlria municipiului Craiova, din
vdnzarea spaJiilor medicale desemnatd

din data de $1

in contul

2, la care se adaugd dobAnda

potrivit art.2 in cuantum de
in contul

(maximum 15 ani) la
municipiului Craiova

I
I

, achitat cu

b) diferenfa de pref va fi achitatd in rate lunare, in cuantum de
egalonate pe un termen de

lei,

care se adaugi OonerOu
intr-una din cele doud variante:

- mai mare cu procente din rata de referinfi stabilitd periodic de
Comisia et.op.*ffit R*dnia qi publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene /
- egali cu rata de referintrd stabilitd periodic de Comisia Europeand pentru
Romania gi publicatd in Jurnarul oficial al uniunii Europene;

c) pentru preful ce urmeazd, a se achita in rate, se percqpe o dobandi cel pufin
egali cu rata de referin(i stabiliti periodic de Comlsia Europeand plntru
Romdnia qi publicatd in Jurnalul oficial al Uniunii Europene;

Art.S. Achitarea prefului integral sau al avansului, dupi eaz, se face Ia incheierea
contractului de v inzar e-cumpirare.



CAPITOLUL IV. Obliga ţii contractuale 

Art.6. Obligatiile cump ărătorului sunt: 
a) să  plăteasc ă  preţul imobilului care face obiectul prezentului contract in modalitatea 

convenită  la Capitolul III; 
b) să  respecte prevederile prezentului contract; 
c) să  achite cheltuielile ocazionate de efectuarea m ăsurătorilor cadastrale ş i intabularea 

dreptului de proprietate al municipiului Craiova, precum şi a taxelor notariale 
aferente autentific ării prezentului contract, inclusiv cheltuielile ocazionate de 
constituirea şi inscrierea ipotecii, dup ă  caz; 

d) să  nu instrăineze, inchirieze sau s ă  foloseasc ă  imobilul (spaţiul ş i terenul, dup ă  caz) 
ce face obiectul contractului pentru alte activit ăţi, decât in scopul desfăşurării activităţii medicale ş i/sau a activit ăţilor conexe actului medical; 

e) in cazul vânzării cu plata pre ţului in rate, cump ărătorul este obligat s ă  constituie in favoarea vânz ătorului o ipotecă  asupra imobilului ce face obiectul vânz ării, până  la achitarea integral ă  a bunului cumpărat; 

Art.7. Obligaţifie vânzătorului: 
a) să  pună  la dispozi ţia cump ărătorului imobilul ce face obiectul prezentului 
contract, liber de orice sarcini; 
b) să  verifice respectarea obliga ţiilor stabilite la art.6, lit.d. 

CAPITOLUL V. Clauze de incetare a contractului 

Art.8. Contractul se consider ă  rezolvit de drept, fără  a mai fi necesară  punerea in intârziere şi fără  altă  formalitate, in următoarele situaţii: 
a) in cazul inc ălcării condi ţiilor prevăzute la Capitolul IV, art.6, lit.a; 
b) in cazul in care cump ărătorul nu plăteşte la scaden ţă  4 rate 
c) in cazul in care nu respectă  clauzele contractuale; 
d) in cazul inc ălcării condi ţiilor prezentate la art.6, lit.d. 

Art.9. in situaţiile prevăzute la art.8, lit. a, b şi c imobilul reintră  in proprietatea privată  a municipiului Craiova, in condi ţiile legii, iar sumele inaintate de cump ărător îi vor fi restituite, fără  dobânda aferent ă  acestora. 

CAPITOLUL VI. Clauze speciale 

Art.10. instrăinarea prin vânzare, a spa ţiilor şi a terenurilor aferente acestora, dup ă  
caz, dobândite in conformitate cu prevederile Ordonan ţei de Urgenţă  nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spa ţiilor proprietate privat ă  a statului sau a unita ţilor administrativ-teritoriale cu destina ţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor in care se desfăsoară  activităţi conexe actului medical, se poate face prin exercitarea dreptului de preem ţiune de către coproprietarii si apoi de către proprietarii vecini care au cumpărat spa ţiile 



medicale 9i terenurile aferente acestora, dupd caz, prin intermediul colegiului Medicilordin Romania, Colegiului Medicilor Dentiqti din Romania sau Colegiului Farmacigtilor dinRomdnia, dupd caz.

Art'l1' (1) Proprietarul imobilului (spa{iul medical gi terenul aferent acestuia, dupdcaz) dobdndit prin prezentul contract, care intenlioneazdsd vandd acest imobil este obligatsd incunoqtin{eze Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Dentiqti dinRomdnia sau colegiul Farmacigtilor din Romdnia, dupi caz, iar acesta va comunica inscris, prin scrisoare recomandatd cu confirmare de primire,'persoanelor beneficiare aledreptului de preemfiune despre intenlia de vdnzare qi pre!, in termen de cel mult 15 zile dela data c6nd a fost incunoqtinlat.
(2) in cel mult 15 zlle, colegiile menlionate la alin. 1 afrgeazdintenJia qi preful devdnzare pe site-urile proprii 9i la r.di,tl primdriei in a cire i razi se aflI spafiul medicalceurmeazdafivAndut.

Art'12' Titularii-dreptului de preemfiune prevdzu[i la art.10 sunt obliga]i sd sepronunfe asupra exercitdrii acestuia, in termen de 30 de zile de la data primirii coirunicdrii.

Art'13' Dacd titularii dreptului de preemtiune nu au comunicat intenJia lor de acumpira imobilul ce face obiectul prezentului contract, in termenul prev dzut la art.l1,alin'l, dreptul de preemtiune se considerd stins, iar imobilul (spatiul medical gi terenulaferent acestuia, dupd caz) se vinde liber la un preJ care nu va fi mai mic decat cel oferittitularilor dreptului de preemliune.

Art'14' contractele de vdnzare-cumpirare prin care s-a transmis dreptul deproprietate asupra spaliilor medicale gi terenurilor aferente acestora, dupd caz, frrdrespectarea dreptului de preemliune sunt lovite de nulitate relativ'.

Art'15' in cantl incdlcdrii obligatiei stabilite la art.6lit.d gi e, imobilele reintrd inproprietatea privatd a municipiului ciaiova, iar sumele inaintate de cumpdrdtor ii vor firestituite fbrd dobdnda aferentd acestora.

vAxzAron
Municipiul Craiova
Prin Primarul Municipiului Craiova

Director Direc{ia Economico - Financiard

Directia Patrimoniu

Av izat p entru legal itate

CUMPARATOR



MUNICIPruL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MI]NICIPIULUI CRAIOVA

HOTARAREA NR. 156
privind modificarea Hotlrflrii Consiliului Local al municipiului Craiova nr.27012010

referitoare la aprobarea modelului contractului de vinzare-cumpirare a spafiilor
medicale

Consiliul Local al Municipiului Craiova intrunit in gedin{a ordinard din data de

28.03.2013;
Avdnd in vedere raportul nr.4301612013 intocmit de Direclia Patrimoniu prin care

se propune modificarea Hotdrdrii Consiliului Local al municipiului Craiova nr.27012010
referitoare la aprobarea modelului contractului de vdnzare-cumplrare a spaliilor medicale
gi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.76,

77 ,78,79 Si 8012013;
in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenfd a Guvernului nr.68/2008

privind vdnzarea spaliilor proprietate privatd a statului sau a unitSlilor administrativ-
teritoriale, cu destina\ia de cabinete medicale, precum qi a spafiilor ln care se desfEgoard
activitdli conexe actului medical, aprobatd prin Legeanr.l92l20ll;

Potrivit Hotdrdrii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.23412004 referitoare
la trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului a spaliilor cu destinalia
de cabinete medicale in vederea concesiondrii;

in temeiul art.36, aLin.2
ahn.2, gi art.115, alin.l, lit b
publicd local6;

lit. c coroborat cu alin.5, lit. b, art.45 alin.3, art.l23, art.61
din Lege a nr.2I5 12001, republicatd, privind administrafia

HorARAgrE:

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Art.l. Se aprobd modificarea modelului contracfului de vdnzare-cumpdrare a spaliilor
medicale, aprobat prin Hotirdrea Consiliului Local al Municipiului Craiova
m.27012010, dupd cum urmeaz6:

1) se complete azd art.4 alin.l cu literele c) qi d) care au urmdtorul continut:

,,c) plata ratei gi a dobi'nzli se va face pdnd la data de 25 ale lunii, pentru
luna in curs";
,,d) pentru neplata la termen a ratelor lunare, cumpdrdtorul va fi obligat la
plata majordrii de intdrziere, in cuantum de 2o/o din suma restantd de p1at6"

- 2) se comple teazd aft. 4 cu un nou aline at care are urmdtorul coniinut:

,,ahn.2: plata anticrpatd integrald poate fi fdcuti cu calcularca dobdr:zlt
menJionate la art.4 alin.l lit.b, la diferenla de pre! achttatd."

Art.2. Se imputernicegte Primarul Municipiului Craiova sd semneze actele adilionale de
modificare a contractelor de v dnzare- cumpdr ar e a spaliilor medicale.

Art.3 Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administralie
Publica Locald, Direcfia Economico-Financiar[ gi Direcfia Patrimoniu vor aduce la
indeplinire prevede nle prezentei hotdrdri.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

Traian Marin RADU
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