
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.125156/28.01.2005  încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Țăpârdea Aurelia-Ancuța, medic titular 

al Cabinetului Medical Individual dr. Țăpârdea I. Aurelia-Ancuța 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

22.04.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.62178/2021, raportul nr.63083/2021  
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.65563/2021 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea contractului de concesiune nr.125156/28.01.2005  încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Țăpârdea Aurelia-Ancuța, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual dr. Țăpârdea I. Aurelia-Ancuța; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii și Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr.1322/2006 
privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a 
activităţii unui praxis existent;  
           În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu art.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.354 și art.355 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.125156/28.01.2005,  având 
ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 15,73 mp., 
aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Aleea Magnoliei, 
nr.7, bl.160G, sc.1, ap.1, în sensul schimbării părții contractante din Țăpârdea 
Aurelia-Ancuța, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Țăpârdea I. 
Aurelia-Ancuța, în S.C. Cabinet Medical Dr. Țăpârdea Aurelia-Ancuța S.R.L., 
reprezentată legal prin Țăpârdea Aurelia-Ancuța, ca urmare a schimbării formei 
de înregistrare a concesionarului, din persoană fizică, în persoană juridică. 

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. Cabinet Medical dr. 
Țăpârdea Aurelia-Ancuța 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.62178/05.04.2021                                                                                 
                                                                                                                                                        
                                        Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.125156/28.01.2005 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr. Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa . 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi a Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006, a fost încheiat contractul de concesiune 
nr.125156/28.01.2005 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa, 
medic titular al Cabinet Medical Individual dr. Ţăpârdea Aurelia – Ancuţa, având ca obiect 
exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 15,73 mp, situat în Craiova, 
Aleea Magnoliei nr.7, bloc 160 G, scara 1, ap.1, ce aparţine domeniului privat al Municipiului 
Craiova. 
 Durata iniţială a concesiunii a fost de 12 ani şi 2 luni, prelungită ulterior până la 01.04.2023.  
 Având în vedere faptul că doamna Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa a înfiinţat societatea Cabinet 
Medical Dr. Tăpârdea Aurelia - Ancuţa S.R.L., cu activitatea principală conform CAEN: 8622 - 
Activităţi de asistenţă medicală specializată, la care este asociat unic, aceasta solicită modificarea 
contractului de concesiune nr.125156/2005, respectiv, schimbarea părţii contractante la contractul 
de concesiune, în sensul înlocuirii „Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual dr. Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa” cu „S.C. Cabinet Medical Dr.Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa 
S.R.L., reprezentată legal prin Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa”, ca urmare a schimbării formei de 
înregistrare a cabinetului medical, din persoană fizică în persoană juridică.  
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea doamnei Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa şi în 
temeiul pct.13.1. din contractul de concesiune nr.125156/28.01.2005, prevederilor 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, 
art.139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c, art.354, art.355 din 
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, este necesară şi oportună modificarea 
contractului de concesiune nr.125156/28.01.2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ţăpârdea 
Aurelia - Ancuţa, respectiv, schimbarea părţii contractante la contractul de concesiune, în sensul 
înlocuirii „Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Ţăpârdea 
Aurelia - Ancuţa” cu „Cabinet Medical Dr.Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa S.R.L., reprezentată legal prin 
Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa”, ca urmare a schimbării formei de înregistrare a cabinetului medical, 
din persoană fizică în persoană juridică.          
                                                                     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.63083/06.04.2021       
      
  

RAPORT 
privind modificarea contractului de concesiune nr.125156/28.01.2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa, medic titular al 
Cabinetului  Medical Individual Dr. Ţăpârdea I. Aurelia - Ancuţa  

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi a Hotărârii Consiliului Local a Municipiulu Craiova 
nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006, a fost încheiat contractul de 
concesiune nr.125156/28.01.2005 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ţăpârdea 
Aurelia - Ancuţa, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr. Ţăpârdea I.Aurelia - Ancuţa, 
având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 15,73 mp, 
situat în Craiova, str. Craioviţa Nouă (actual Aleea Magnoliei), nr.7, bl.160 G, scara 1, ap.1, ce 
aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova. 
  Durata concesiunii a fost de 12 ani şi 2 luni respectiv de la 03.01.2005 până la 03.03.2017. 
 Ulterior, prin actul adiţional nr.3/2017, încheiat în conformitate cu Hotărârea Consiliului 
Local a Municipiului Craiova nr.63/2017, a fost prelungită durata contractului de concesiune 
nr.125156/2005 pentru o perioadă egală cu jumătate din durata iniţială, respectiv cu 6 ani şi o 
lună, până la data de 01.04.2023.  
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.45761/11.03.2021, d-na 
Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa, medic titular al Cabinet Medical Individual dr. Ţăpârdea I.Aurelia - 
Ancuţa, solicită modificarea contractului de concesiune nr.125156/28.01.2005 şi anume, 
schimbarea părţii contractante la contractul de concesiune, în sensul înlocuirii „Ţăpârdea Aurelia 
- Ancuţa, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ţăpârdea I.Aurelia - Ancuţa cu S.C. 
Cabinet Medical Dr. Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa S.R.L, reprezentată legal prin Ţăpârdea Aurelia - 
Ancuţa”, ca urmare a schimbării formei de înregistrare a cabinetului medical, din persoană fizică 
în persoană juridică, depunând în acest sens următoarele documente: C.I., Certificatul de 
înregistrare al societăţii, seria B nr.4166170, Certificat constatator, Rezoluţia nr.18124/2020 
emisă de Tribunalul Dolj, Statutul societăţii Cabinet Medical Dr. Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa 
S.R.L., Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România nr.15440/12.12.2017, Avizul 
Anual privind exercitarea profesiei de medic emis de Colegiul Medicilor, Asigurarea de 
răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 
Partea a II sub numărul T72116 din data 25.02.2021, Certificat de avizare a cabinetului medical 
nr.32/18.02.2021 emis de Colegiul Medicilor Dolj, contractul de concesiune nr. 
125156/28.01.2005.  
 Organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale este reglementată prin Ordonanţa de 
Guvern nr.124/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Astfel, conform acestui act normativ, cabinetul medical este unitatea cu sau fără 
personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală 
umană preventivă, şi, în conformitate cu art.3 alin.2 “Medicul poate schimba oricând forma de 



exercitare a profesiei, cu înştiintarea autorităţii care a avizat înfiinţarea şi înregistrarea cabinetului 
medical“.  
 Prin art.15 din Ordonanţa de Guvern nr.124/1998, sunt stabilite condiţiile pe care trebuie 
să le îndeplinească unităţile medico - sanitare cu personalitate juridică ce se înfiinţează potrivit 
prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările 
ulterioare. 
 Calitatea de concesionar, potrivit art.3 alin.3, din Hotărârii de Guvern nr.884/2004, o poate 
avea medicul titular al cabinetului sau cel delegat de medicii asociaţi, care funcţionează în spaţiul 
ce face obiectul concesionării, aceştia având drept de preferinţă faţă de alţi medici.  
 Menţionăm că redevenţa datorată în baza contractului de concesiune nr.125156/2005 a fost 
achitată în termen. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea doamnei Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa şi 
în temeiul pct.13.1. din contractul de concesiune nr.125156/28.01.2005, prevederilor Hotărârii de 
Guvern nr.884/2004, privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, 
Ordonanţa de Guvern nr.124/1998 republicată, 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, art.139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g 
art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c, art.354, art.355 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, este necesară şi oportună modificarea contractului de concesiune 
nr.125156/28.01.2005, propunem spre analiză şi aprobare : 
 - Modificarea contractului de concesiune nr.125156/28.01.2005, încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Ţăpârdea I.Aurelia – Ancuţa, respectiv: schimbarea părţii contractante la contractul 
de concesiune, în sensul înlocuirii „Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Ţăpârdea I.Aurelia - Ancuţa” cu “S.C. Cabinet Medical Dr. Ţăpârdea 
Aurelia - Ancuţa S.R.L, reprezentată legal prin Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa”, ca urmare a 
schimbării formei de înregistrare a concesionarului, din persoană fizică în persoană juridică. 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare 
a contractului de concesiune nr.125156/28.01.2005, conform punctului mai sus menţionat. 
 - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.238/2004 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2006. 

 
 

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 Corina 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  



 

 

                  

                 

                          
         

          



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 65563/08.04.2021 
 
 

RAPORT  
 

 Având in vedere: 
 Referatul de aprobare nr.62178/2021; Raportul nr.63083/2021 al Directiei Patrimoniu – 

Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici; 
 În temeiul pct.13.1. din contractul de concesiune nr.125156/28.01.2005, prevederilor 

Hotărârii de Guvern nr.884/2004, privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 
medicale, Ordonanţa de Guvern nr.124/1998 republicată, 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, art.139, 
alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c, art.354, art.355 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.125156/28.01.2005, încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa, medic titular al Cabinetului Medical Individual 
Dr. Ţăpârdea I.Aurelia – Ancuţa, respectiv: schimbarea părţii contractante la contractul de concesiune, 
în sensul înlocuirii „Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Ţăpârdea I.Aurelia - Ancuţa” cu “S.C. Cabinet Medical Dr. Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa S.R.L, 
reprezentată legal prin Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa”, ca urmare a schimbării formei de înregistrare a 
concesionarului, din persoană fizică în persoană juridică. 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a 
contractului de concesiune nr.125156/28.01.2005, conform punctului mai sus menţionat. 
 - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.238/2004 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2006. 
 
 
              Director Executiv,                                             Intocmit, 

             Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                      
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              



CMI TAPARDEA AURELIA ANCUTA 

Craiova str.Magnoliei nr.7 b1.160G ap.1 
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DOAMNA PRIMAR, 

SubsemnSta Tapardea Aurelia-Ancuta,reprezentant legal al CMI Dr. Tapardea 
Aurelia-Ăncuta situat in Craiova 
solicit modificarea partii contractante din contractul de concesiune nr.125156 

din 28.01.2005 pe care il am in calitate de concesionar cu Primaria Municipiului 

Craiova,in sensul inlocuirii " Cabinet Medical Individual Dr.Tapardea Aurelia 
Ancuta " cu "Cabinet Medical Dr.Tapardea Aurelia Ancuta S.R.L.,ca urmare 

a schimbarii formei de organizare din persoana fizica in persoana juridica. 

Anexez documentele de infiintare a Societatii:CABINET MEDICAL 
DR.TAPARDEA AURELIA-ANCUTA S.R.L. 

Semnatura, 

Doamnei Primar a Municipiului Craiova, 
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MINISTERUL JUSTIŢIEI 

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
Oficiul Registrului Comertului de pe lâng ă  Tribunalul Dolj 

Adresa: Craio‘a. Calea nirii 	Cod poş ta'l 200329; Telefon: + 4 0251.310.301; Fax: +4 0251.310.302; 
Website: wv.onrc.ro:  E-maii: orcdi'ddj.onrc.ro;Cod de Identificare Fiscaia: 14942091; 

CERTIFICAT CONSTATATOR 

emis In temeiul art. 17' alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359 / 2004 
privind simplificarea formalităţ ilor la inregistrarea persoanelor fizice, 

asocia ţ iilor familiale ş i persoanelor juridice, Inregistrarea fiscal ă  a acestora, 
precum ş i la autorizarea func ţ ion ă rii persoanelor juridice, 

cu modifică rile ş i complet ă rile ulterioare, 
eliberat In baza declara ţ iei pe propria r ăspundere Inregistrat ă  sub 

nr. 70423 din 07 .12.2020 

CABINET MEDICAL DR. TĂPÂRDEA AURELIA-ANCUTA S.R.L.. 
Sediu social: Municipiul Craiova, Aleea MAGNOLIEI, Nr. 7, Bloc 160G, Scara 1, Ap. 1, Judet Dolj. 
Cod unic de Inregistrare 43423071 din data 08.12.2020. 
Numă r de ordine In registrul comer ţului J16/2255/2020 din data 08.12.2020. 
Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J1612255/2020. 

Prezentul certificat constatator atest ă  că  s-a inregistrat declara ţia pe propria răspundere conform că reia firma 
Indepline ş te condi ţiile de func ţ ionare, specifice pentru fiecare autoritate public ă , activitatea declarat ă , Incadrată  In 
clasa CAEN : 
8622 Activităţ i de asisten ţă  medicală  specializat ă  
Activităţ i proprii de birou pentru societate 
la sediul social din Municipiul Craiova, Aleea MAGNOLIEI, Nr. 7, Bloc 160G, Scara 1, Ap. 1, Judet Dolj. 

Valabilitate: p ă nă  la modificarea condi ţiilor de func ţionare sau activit ăţ ilor pentru care s-a dat declara ţ ia pe 
propria răspundere. 

Director, 

Oana Manuela DINCĂ  

Eliberat la data: 09.12.2020 



J16t22SSt2020
EUID - ROONRC.JI6|225'D020
cut - 4342307r

ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Oficiul Registnrlui Comer.tului de pe lingi Tribunalut Dolj

DOSAR NR. 70423 | 07.t2.2020
R E Z Q L U t I A nr. 18124 I 08.12.2020

Pronunfatd in gedinfa din data de: 08.12.2020

claudia-Elena Ignat - PERSOANA DESEMNATA conform art. l t alin. (1) din o.u.G. w. 116/2009
pentru instituirea unor mdsuri privind activitatea de inregistrare in registrul comerfului, aprobata cu
modificdri qi completdri prin Legea nr. 8412010, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

Pe rol fiind solulionarea cererii de inregistrare nr. 70423 din data de 07.12.2020 penlru
societatea CABINET MEDICAL DR. TAPARDEA AURELIA-ANCUTA S.R.L..

PT,RSOANA DESEMNATA

Asupra cererii de fap:
Prin cererea de inregistrare cu numdrul 70423, din data de 07.12.2020 s-a solicitat autorizarea

constiruirii, inmatricularea CABINET MEDICAL DR. TAPARDEA AURELIA-ANCUTA S.R.L.
inregistrarea datelor din declaratia tip pe proprie rdspundere in registrul come4ului privind autorizarea
Funclion&ii .

In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile menlionate in opisul inclus in cererea de
inreg i strare.

Examindnd inscrisurile mentionate, PERSOANA DESEMNATA,, consbtand ce sunt
indeplinite cerinlele legale privind constituirea societillii comerciale, in conformitate cu art. 1, 2 $i 6
din O.U.G. nr. 116/2009, aprobati cu modificdri qi completiiri prin Legea w.84/2010, cu modificdrile
ulterioare, ale Legii societitilor nr. 31/1990 republicatd, cu modificirile gi completiirile ulterioare, ale
Legii nr. 26/1990 privind registrul comerfului, republicatd" cu modificdrile qi complet?irile ulterioare,
ale Legii w.35912004, cu modificdrile qi completlirile ulterioare, precum qi ale Legii w.12912019, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare,urme?zd a admite prezenta cerere, privind avtoiz, ea
constituirii CABINET MEDICAL DR. TAPARDEA AURE IA-ANCUTA S.R.L., inmarricularea
acestei4 inregistrarea datelor din declaralia./declaratiile tip pe proprie rdspundere in registrul
come4ului privind autorizarea funcliondrii $i completarea, din oficiu, a Registrului beneficiarilor reali
cu datele privind beneficiarii reali ai societifii gi cu modalitatea prin care se concretizeazi aceastd
calitate.

. PENTRU ACESTE MOTIVE
iN coxDrTrrln LEGrr

DISPUNE

Admite cererea de inregistrare aqa cum a fost formulatd de administrator
AUREI,IA-ANCUTA qi. in consecintA:

Autorizeazd constituirea $i dispune inmatricularea in registrul comerfului
MtrDICAL DR. lArAnnEA AURELIA-ANCUTA S.R.L., cu urmatoarele date:

TAPARDEA

A CABINET

Sediul social este in Municipiul Craiova, Aleea MAGNOLIEI, Nr. 7, Bloc 160G, Scara 1, Ap.
l, Judet Dolj

Domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
862 - Activitali de asistenla medicald ambulatorie qi stornatologicd



Activitate principal ă : 
8622 Activităţi de asistenţă  medicală  specializată  

Activităţi secundare conform articolului 2.1 din actul constitutiv/actul modificator depus la 
Oficiul Registrului Comerţului. 

Capital social: tip capital: pri -vat autohton 100%, capital social total: 200 LEI, integral v ărsat. 
total părţi sociale: 20 a câte 10 LEI fiecare 

Fondatori: 
1. TĂPÂRDEA AURELIA-ANCUŢA. Calitate: asociat, cu domiciliul în Municipiul Craiova. Strada 
STEFAN CEL MARE. Nr. 2, Bloc V1, Scara 1, Etaj 1, Ap. 6, Judet Dolj; capital social total: 200 LEI, 
integral vărsat, total p ărţi sociale: 20 a câte 10 LEI fiecare, cota de participare la beneficii: 100%. cota 
de participare la pierderi: 100%. 

Administrator: 
1. ŢĂPÂRDEA AURELIA-ANCUTA, cu domiciliul ini 

Judet Doli; puteri conterite: DE1- L1NE; data numini: 
07.12.2020, tip durată: limitat: 99 ani ; data expir ării mandatului: 07.12.2119. 

Durată  firmă : nedeterminată : 

Dispune inregistrarea în registrul comer ţului a datelor din declara ţia tip pe propria răspundere 
privind autorizarea func ţionării. 

Dispune completarea Registrului beneficiarilor reali cu datele privind beneficiarul/beneficiarii 
real/reali ai societ ăţii i cu modalitatea prin care se concretizeaz ă  această  calitate, stabilit ă  in 
conformitate cu art. 4, coroborat cu art. 19 alin. (1) i alin. (5) lit. a) din Legea nr. 129/2019. cu 
modificările i completările ulterioare. 

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a extrasului prezentei 
rezoluţii. 

• Executorie de drept. 
Cu drept de plângere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Dolj în condi ţiile art. 6 alin. (3)-(5) 

din O.U.G. nr. 116/2009 aprobat ă  cu modificări ş i completări prin Legea nr. 84/2010, cu modific ările 
ulterioare. 

Pronunţată  in şedin-ţa din data de: 08.12.2020 

PERSOANA DESENATA, 
Claudia-Elâa gnat 

Referent/Redactat: M.O.R. 
2 ex. 
Data: 09.12.2020 
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STATUTUL SOCIETĂŢ II 
CABINET MEDICAL DR. ŢĂPÂRDEA AURELIA-ANCUŢA S.R.L.. 

Subsemnata ŢĂPÂRDEA AURELIA -ANCUŢA, cetăţean român, n ăscută  la data de 
ud. Gorj, domiciliată  in Municipiul Craiova, S 

judetul Dolj, posesoare C ă rtii rip irIentitite 

emisă  de SPCLEP Craiova la data de 11.02.2011, CNP 

În mod liber şi prin unică  voinţă  am hotărât să  constitui o societate in România in 
urmă toarele condiţil: 

CAP.L FORMA JURIDIC Ă, DENUMIREA, DURATA SOCIET ĂŢII, SEDIUL SOCIAL 

Art. 1.1. Forma Juridică : 

Societatea este cu răspundere limitat ă  cu asociat unic, persoan ă  juridică  română, care iş i 
desfăşoară  activitatea in conformitate cu legile române ş i prezentul statut. 

Modificarea formei juridice se realizeaz ă  prin decizia asociatului unic, cu respectarea condi ţiilor 
ş i formalităţilor prevăzute de lege . 

Societatea este titular ă  de drepturi si obliga ţii ş i răspunde faţă  de terţi cu intreg patrimoniul. 

Art 1.2. Denumirea: 

Se constituie de c ătre subsemnata o societate a c ărei denumire este CABINET MEDICAL DR. 
ŢĂPÂRDEA AURELIA-ANCUŢA S.R.L.., conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 
719873/16.11.2020 eliberată  de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. 

in toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte ş i alte documente intrebuin ţate in 
comerţ, emanând de la societate, trebuie s ă  se menţioneze denumirea, forma juridic ă, sediul social, 
numărul de Inregistrare in registrul comer ţului, codul unic de Inregistrare şi capitalul social. Sunt 
exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele 
prevăzute de legisla ţia din domeniu. 

Dacă  societatea î ş i creează  o pagin ă  de internet proprie, aceste informa ţii vor fi publicate ş i pe 
pagina de internet a societ ăţ ii. 

Modificarea denumirii societăţii se realizeaz ă  în urma deciziei asociatului unic ş i numai dup ă  ce, 
in prealabil, s-a efectuat opera ţiunea de verificare a disponibilităţii firmei. 
Art 1.3. Durata: 

Durata de func ţionare a societ ăţii este nedeterminată . 

Art 1.4. Sediul social: 
Sediul societăţii este in Municipiul Craiova, Strada Aleea Magnoliei, Nr. 7, bl. 160G, sc. 1, 

ap. 1, judeţul Dolj. 
Prin voinţa asociatului unic, sediul societ ăţii poate fl mutat in orice loc, cu respectarea condi ţiilor 

de form ă  ş i publicitate prev ăzute de lege. 
Societatea va putea infiin ţa sedii secundare - sucursale, agen ţii, reprezentan ţe sau alte asemenea 

unităţi fără  personalitate juridic ă  - ş i la alte adrese, in alte localit ăţi din România ş i alte state, in baza 
deciziei asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale in materie. 

CAP.IL  OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIET ĂŢII 

Art 2.1. Obiectul de activitate al societ ăţii este: 
Domeniul principal de activitate este Activit ăţi de asistenţă  medicală  ambulatorie ş i 

stomatologic ă ", căruia îi corespunde grupa CAEN 862 

Activitatea principală : clasa CAEN 8622 Activităţi de asistenţă  medicală  speciall 
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ActivitSli secundare:

clasa CAEN 8610 Activitali de asistenle spitaliceasci;
clasa CAEN 8621 - Activitdgi de asistenle medicali generali
clasa CAEN 8690 Alte activit5li referitdare la sanatatea umana;

Art 2.2, ln realizarea obiectului de activitate, societatea va pldti taxele $i impozitele prevazute de

legislalia in vigoare. obiectul der.activitate al societelii poate fi modifica! prin extinderea sau

restrAngerea sa, conform deciziei asociatului unic.

CAP.Iil. CAPITALUL SOCIAL, PARTILE SOCIALE

Art. S,I. La constituire, capitalul social subscris gi virsat al societelii este de 200 lei, aport in numerar,

fiind impe4it lntr-un numir de 20 pirli sociale, cu o valoare nominali de 10 lei/parte sociali,

apa4inind in totalitate asociatului unic.
irti,2. Capitalrtl social poate fi modificat prin decizia asociatului unic, cu respectarea normelor legale in

materie.
ArL S,g, Reducerea capitalului social va putea fi ficuti numai dupi trecerea a doud luni din ziua in care

decizia a fost publicat,ln MonitorulOficial al Romflniei, Partea a IV-a. Orice creditor poate face opozi$e

in termenul pievizut la art. 62 alin. [1J din Legea nr. 31/1990 privind societalile comerciale, republicati

cu modificirile gi completirile ulterioare'
ArL 3,4. Capitaiul soclal poate fi majorat, in baza deciziei asociatului unic prin aport ln naturi sau in

numerar,
Daci majorarea capitalului social se face prin aport in nature, asociatul unic va dispune

efecfuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil.
pi4ile sociale nou constituite vor fi subscrise in totalitatea lor, libere de orice sarcini.

ArL 3,5, Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social gi nu pot fi grevate de datorii sau alte

obligalii personale $i sunt indivizibile. Asociatul unic este raspunz;tor pAni la concurenta sumei

reprezentAnd pirli le sociale pe care le posedS,

Art, 3.6. Cesiunea parlial5 sau totali a p5rtilor sociale cdtre terfi se

asociatului unic.

poate face Pe baza deciziei

Cesionarea pirlilor sociale se inregistreazi in registrul comerlului
societitii.

gi in registrul de asociali al

Pentru a fi opozabile societelii gi terfilor, actele de cesiune trebuie si f ie publ icate in Monitorul

0ficial al Rominiei, Partea a IV-a, ti inscrise in registrul come4ului.
Art g,7, prin efectul accepterii succesiunii, transmiterea pirlilor sociale care au apartinut asociatului

unic decedat, se produce ie plin drept cetre mottenitorii sii legali sau testamentari, care vor dobdndi

calitatea de asociagi. in cazul in care existe mogtenitori minori, reprezentarea lor ln societate se va face

conform legii.
CAP. IV, CON DU CEBEA SO CIETAT I I

ArL 4,7, Co\ducerea societifli se realizeazi prin asociatul unic, care are urmetoarele atribulii:
- - si aprobe situagia financiari anuali gi s5 stabileasci repartizarea beneficiului net;

- si desemneze pe administratori gi cenzori, si-i revoce qi si le dea descircare de activitatea lor,

precum gi si decidi gi iontractarea auditului financiar, atunci cAnd acesta nu are caracter obligatoriu
potrivit legii;

- si modifice actul constitutiv;
- ti alte atribuliuni prevezute de legislatia in materie.

cAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETATII

Ara 5.1, Administrarea societetii se face de cetre asociatul unic - liPAruu .l,unnr.IA-ANCUTA
ArL 5,2, Societatea trebuie si !ini, prin grija administratorului, un registru al societdtii in care se vor

inscrie numele gi prenumele asociatului, domiciliul, aportul la capitalul social, transferul pirlilor sociale

sau alte modificiri privitoare la acestea.

f- \,

N'4



Administratorul este r ăspunz ător faţă  de societate pentru 
- realitatea v ărs ămintelor ; 
- existen ţa reală  a dividendelor pl ătite; 
- existen ţa registrelor cerute de lege ş i corecta lor ţinere; 

exacta indeplinire a hot ă rârilor asociatului unic; 
- stricta indeplinire a Indatoririlor pe care legea ş i actul constitutiv le impun; 

Art 5.3. Reprezentarea ş i administrarea societ ăţii comerciale se realizeaz ă  de către administrator in 
limitele competen ţei stabilite de asociatul unic. 
Art. 5.4 Societatea este administrat ă  pe o durată  de 99 ani, cu puteri depline de reprezentare ş i 
administrare. 

CAP.VL ACTIVITATEA SOCIET ĂŢII  

Art. 6.1. Exerciţiul economico - financiar incepe la 1 ianuarie ş i se termin ă  la 31 decembrie ale fiec ărui 
an. Primul exerci ţiu va incepe la data constituirii societ ăţii. 
Art 6.2. Angajarea personalului societ ăţii se face cu respectarea legisla ţiei in vigoare. 
Art 6.3. Societatea va intocmi situa ţii financiare ş i contul de profit ş i pierderi, va ţine eviden ţa 
activităţilor economico - financiare, conform dispozi ţiilor legale in materie. 
Art 6.4. Beneficiul societăţii se stabile ş te prin situa ţia financiară  anuală  aprobată  de asociatul unic. 

CAP. VIL DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIET ĂŢII  

Art 7.1. Au ca efect dizolvarea societ ăţii: trecerea timpului stabilit pentru durata societ ăţ ii; 
imposibilitatea realiz ă ril obiectului de activitate al societ ăţii sau realizarea acestuia; declararea nulit ăţ ii 
societăţii; decizia asociatului unic; hot ă rârea tribunalului; falimentul; alte cauze prev ăzute de lege. 
Art.7,2. În cazul decesului asociatului unic, societatea i ş i va continua activitatea cu mo ştenitorii defunctului. 
Art 7.3. Dizolvarea societ ăţii, inainte de expirarea termenului fixat, pentru durata sa, are efect fa ţă  de 
terţi, numai dup ă  trecerea a 30 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. 
Art 7.4. Dizolvarea şi lichidarea societ ăţii cu asociat unic se face conform Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicat ă, cu modific ările ş i compietările ulterioare. 

CAP. VIIL LITIGII 

Art 8.1. Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competen ţa instanţelor judecătore ş ti. 
Art8.2.Litigiile societăţ ii născute din contractele economice incheiate cu persoane fizice sau juridice vor 
fi soluţionate de instan ţele competente prin aplicarea dreptului material român. 
Art.8.3. Litigiile personalului angajat izvorâte din raporturile juridice de munc ă  se solu ţioneaz ă  potrivit 
legislaţiei muncii in vigoare în România. 

CAP.IX. DISPOZI ŢH FINALE 

Art, 9.1, Prevederile statutului se completeaz ă  cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 
31/1990 privind societ ăţile comerciale, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
legislaţiei civile 1n vigoare. 
Art 9.2. Prezentul statut intr ă  in vigoare la data semn ării de către asociatul unic ş i a dobândirii de c ătre 
societate a personalit ăţ ii juridice, conform legii, constituind actul constitutiv al acesteia. 

Data: c7.(2. 2. 2- 
ASOCIAT UNIC, 

ŢĂPÂRDEA AURELIA-ANCUŢA 
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CONTRACT DE COMODAT 

-SEDIU SOCIAL- 

- Spatiu cu destinatie medicala-

NR. 01 din data de 04.12.2020 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE 

1.1. TĂPÂRDEA AURELIA-ANCUTA medic titular al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. TĂPÂRDEA AURELIA-

ANCUŢA, cu sediul social in Municipiul Craiova, Strada Aleea Magnoliei(fosta Craiovita Noua), bl. 160G, sc. 1, ap. 

1, jude ţul Dolj, inregistrata la registrul Unic al Cabinetelor Medicale, parteal, sub numarul 574463 din 23.05.2003, 

CNP 2570212163304, cod fiscal 20325945, concesionar al spatiului comercial cu destinatie medical ă  
conform contractului de concesiune nr. 125156/28.01.2005 situat la adresa Municipiul Craiova, Strada 

Aleea Magnoliei(fosta str. Craiovita Noua), Nr. 7, bl. 160G, sc. 1, ap. 1, jude ţul Dolj în calitate de COMODANT, 

pe de o parte, 

Si 

1.2. CABINET MEDICAL DR. ŢĂPÂRDEA AURELIA-ANCU ŢA S.R.L. - in curs de constituire, conform dovezii 

privind disponibilitatea firmei nr. 719873/16.11.2020 eliberat ă  de Oficiul National al Registrului 

Comerţului, reprezentata legal de ŢĂ PÂRDEA AUREL1A-ANCUŢA, domiciliat ă  în 

judeţul Dolj, posesoare a C ă rţ ii de identitate, seria 

emis ă  de SPCLEP Craiova la data de 11.02.2011, CNP 	 în calitate de 

COMODATAR, pe de altă  parte, 

au convenit să  incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urm ătoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

11.1. Obiectul contractului îl constituie cedarea dreptului de folosin ţă  asupra spatiului comercial cu 

destinatie medicala situat în Municipiul Craiova, Strada Aleea Magnoliei, Nr. 7, bl. 160G, sc. 1, ap. 1, jude ţ ul 

Dolj, conform adresei nr. 170260/26.11.2020 si a contractului de concesiune nr. 125156/28.01.2005. 

11.2. Comodantul, în calitate de concesionar, în conformitate cu prevederile contractului de concesiune si 

a adresei nr. 170260 din 26.11.2020, stabileste ca imobilul ce face obiectul prezentului contract sa aiba 

destina ţ ia de sediu social. 

III. OBLIGAŢ IILE PĂRŢILOR 

111.1. Obligaţ iile comodatarului sunt urm ă toarele: 

a) s ă  îngrijeasc ă  ş i să  conserve locuin ţa ca un bun proprietar ş i chiar mai bine dec ă t de lucrurile sale, pe 

care este obligat s ă  le sacrifice în caz de pericol, în vederea conserv ă rii lucrului împrumutat, asa cum se 

prevede si in contractul de concesiune 

b) sa aduc ă  imobilului îmbun ă tăţ irile necesare în vederea desf ăş urarea activit ăţ ii stipulate "in prezentul 

contract (compartimentare, amenaj ă ri birouri), asa cum se prevede si in contractul de concesiune 

c) să  suporte toate che[tuielile de folosin ţă  ale locuin ţei precum cheltuieli de între ţ inere, energie 

electric ă  ş i termic ă , abonament telefon, internet, repara ţ ii, precum i orice alte cheltuieli rezultate din 

folosirea zilnic ă  a imobilului, asa cum se prevede si in contractul de concesiune 

e s ă  predea spatial comercial isn bun ă  stare, la data expir ă rii termenului contractului; 
111.2. Obliga ţ iile comodantului sunt urm ă toarele: 

a) s ă  predea la termenul, prev ă zut la pct. 1V.2. din contract, spre folosin ţă  comodatarului imobilul mai 

sus mentionat; 



b) să  repare prejudiciul suferit de comodatar cauzat de viciile ascunse ale bunului împrumutat, în 
situa ţ ia în care avea cuno ş tiinţă  de existen ţa acestora la data încheierii contractului; 
c) să  nu înstr ă ineze bunul împrumutat ş i să  nu perturbe activitatea comodatarului pe toat ă  durata 
derul ă rii prezentului contract. 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract de împrumut •de folosin ţă  imobil se încheie de la data de 04.12.2020 pân ă  la 
data de 01.04.2023. 

IV.2. Predarea spatiului va avea loc la data de 04.12.2020, dat ă  Ia care începe executarea contractului 

V. 1NCETAREA CONTRACTULUI 

V. 1. Prezentul contract înceteaz ă  de plin drept, fă ră  a mai fi necesar ă  interven ţ ia instan ţelor 
judecă tore şti, în cazul în care: 

a) una dintre p ă rţ i nu îş i execut ă  una dintre obliga ţ iile esen ţ iale enumerate la punctul III, din prezentul 
contract; 

b) intervine decesul comodatarului. 

V.2. Partea care invoc ă  o cauz ă  de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte 
pă rţ i, cu cel pu ţ in 60 zile de data la care încetarea urmeaz ă  s ă - ş i produc ă  efectele. 
V.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obliga ţ illor deja scadente între p ă rţ ile 
contractante. 

V.4. Prevederile prezentului articol nu inl ă tură  răspunderea p ă rţ ii care in mod culpabil a cauzat 
incetarea contractului. 

Vl. LITIGII 

VI.1. P ă rţ ile au convenit ca toate neîn ţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să  fie rezolvate pe cale amiabil ă  de reprezentan ţ ii lor. 
VI.2. in cazul în care nu este posibil ă  rezolvarea diferendelor pe cale amiabil ă , p ă rţ ile se vor adresa 
instan ţelor judec ă tore şti competente. 

VII. FORŢA MAJORĂ  
Forţa major ă  exonereaz ă  de răspundere p ă rţ ile în cazul neexecut ă rii necorespunz ătoare sau cu 
întârziere a obliga ţ iilor asumate prin contract. 

VIII. CLAUZE FINALE 

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adi ţ ional încheiat între p ă rţ ile 
contractante. 

VII.2. Prezentul contract, reprezint ă  voin ţa p ă rţ ilor ş i înl ă tur ă  orice alt ă  în ţelegere verbal ă  dintre 
acestea, anterioar ă  sau ulterioar ă  încheierii lui. 
VII.3. in cazul isn care p ă rţ ile îş i încalc ă  obliga ţ iile lor, neexercitarea de partea care sufer ă  vreun 
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent b ă nesc a obliga ţ iei respective 
nu înseamn ă  că  ea a renun ţat la acest drept al s ă u. 
VII.4. Prezentul contract a fost încheiat sub semn ă tură  privată , astazi 04.12.2020, într-un num ă r 3 
exemplare originale. 
COMODANT: 	 COMODATAR: 

CABINET MEDICAL DR. ŢĂPÂRDEA AURELIA-
CM1 Dr. ŢĂPÂRDEA AURELIA-ANCU ŢA 	 ANCUŢA S.R.L. 

Prin Administrator, 

ŢĂ PÂRDEA AURELIA-ANCU ŢA 



Preşedinte, 

Prof. Dr. TUDOR UDRI ŞTOIU 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj Timbru Sec 

CERTIFICAT DE MEMBRU 

nr. 15440 din data de 12.12.2017 

Titular:  ŢAPĂRDEA AURELIA-ANCUŢA 

Titluri deţinute: Formator, 

C.N.P./data nasteri 	 :od unic de identificare (C.U.I.M): 2791479832 

Formarea medicală  de bază : promoţia 1982, atestată  prin titlul de calificare seria/nr. A / 3314 eliberat de 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ . 

Specialit ăti: 	 Grad profesional: 

MEDICINÂ GENERALĂ  ADULŢ I 	 Primar 

Studii Complementare:  
ULTRASONOGRAFIE GENERALĂ ; 

Data depunerii jurământului: 01.09.2006 

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

L.S. 
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COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA 

Colegiul Medicilor Dolj 
	

Tin 12,17 1 Siî 

AVIZ ANUAL 
privind exercitarea profesiel de medic 

din data de 29.12.2020 

Titular: ŢAPĂRDEA AURELIA-ANCUŢA 

C.U.1.N4 	 :;rtificat de mernbru  nr. 15440 din data de 12.12.2017 

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

Specialităţi Medicale 

Specialitate: MEDICINA GENERALĂ. ADULŢI Grad profesional: Primar 

...)rept de practica: Drept de liber ă  practică  (1) 

Poli ţă  asigurare: seria G nr. 30000049738 13 incheiată  la Generali Romania Asigttrare Reasigurare S.A. 

Valabilitate aviz: 09.01.2021 - 09.01.2022 

Nota:  
1. Titularul are dreptul să  practice profesia conform prevederilor de rna ă  sus numai 1n specialităţ ile in eare este avizat şi nurnai în intervatul de timp pentru care 

există  avizul anual al C.M.R. 
2. Avizarea se face anual. pe  baza asigură rii de răspundere civit ă  pentru gre şeli in activitatea profesronal ă, valabilă  pentru anui respectiv. 

Nlentioni privind dreptut de practic ă :  
(1) drept de liheră  practică  In speciaii tatea avint ă  în baza că tuia titulartd poate, potrivit preg ătirii pentru care deline tzn tidu profesional. s ă  desfa şoare activit ăţ i 

medicale In ststemul publie de sănă tate saufş i ln sistemul privat, fic ea angajat, fie ca persoan ă  fizic indep;-..,ndentă  pe baz ă  de contmet. Tirularul poate înfiin ţa, în 

condi ţirle Iegii, cabinet(e) de practic ă  medical ă . 
(2) drept de practică  supravegheată  îa activitatea de nzedic rezident nurnai ţn unită tile sartitare aereditate,In conditiile Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind 

organizarea ş i finan ţarea reziden ţiatului, aprobata .prin Leg.ea nr. 103/2012, eu complet ările ulterioare, i ale Ordindlui Ministcrului Sănătăţii Publice şi al 

rninistrului educatiei, cercetă rii şi tineretutui nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a. preg ă tirii prin reziden ţiat in specialităţile prevăzute de 

Nomenclatorui specialiffi ţilor medicale, medico-dentarc ş i fartnaceuticepcntru re ţeaua dc asisten ţă  medical ă , ctt modificările şi ccnnplerările ulterioare. 

(3) drept de practică  supraregheată  în baza eăruia titularul î ş i poate clesfăşura activitatca numai în cabinet.e medicale indnictuale, sub Indrumarea unui medic eu 

drept de iiberă  practic ă, irr func ţie de specialanteain crue a fost confirmat medic rezident.in conditiilc Ordonantei Guvernutui nr. 18/2009 privind organizarca şi 

iinan ţarea reziden ţiatului, aprobată  prin Legea nr. 103/2012, cu cornplet ările ulterioare. 

Prof. Dr 

* 

Preşediie "Tc, ' 
•

Cf_tsfyfEA L.S. 

Notă : Noh): ,41 , i7p/ 01//fyi ţ  COnSI/h1/e 	 ccrtificohylui'de membru, cart" trebuie să  insoicase pagina principalc) a acestuia. 



ICRAIOVA 1 Agentia: 

Adresa: 

1 RAF75942 inregistrat la i 

Cod agentie:114 

ITelefon: 

Cod ASF: 
ASF Distribuitor inregistrat la ASF 

Nr. polita: 

Data emiterii: 

13000004973813 
Reinnoire polita:1 1000015996877 

Ramura:1416 

INFOR1ATI1DESPRE AS1GURAT: 

Nume 

Adresa 

1AURELIA-ANCUTA TAPARDEA 

POLITA 
Răspundere Civilă  Profesională  (Malpraxis) 

a Cadrelor Medicale ş i a Farmaci ştilor 
GENE 

Document emis si semnat electronic 

ln baza acestei Polite va vom acorda acoperire pentru CAZURILE de MALPRAX1S notificate de catre Dvs. pentru prima 

data in scris la Generali in PERIOADA DE ASIGURARE doar daca: 

• erorile profesionale au fost savarsite in PERIOADA DE ASIGURARE sau in PER1OADA RETROACT1VA 

•
erorile profesionale de MALPRAXIS nu au fost cunoscute de Dvs. la data la care ati solicitat OFERTA, respectiv 

POLITA de asigurare 

•
erorile profesionale au fost savarsite in desfasurarea specializarilor medicale pentru care detineti o autorizatie de 
libera practica valabila si, respectiv, detineti autorizatiile si avizele legale cerute de normele in vigoare pentru 
competentele medicale suplimentare pentru care ati optat sa fie incluse in acoperire. 

         

CRA1OVA 

  

C.P. 200130 
Bl. ţVl 	1 

      

Loc. Jud/Sect. 

 

          

           

             

             

             

Specializare: Principala: medicina de familie - medic specialist/ primar 

Vechime: 29 ani in specializare principala. Durata rezidentiatului nu este inclusa in calculul 

vechimii. 

Secundara: - 

Competente: - 

Nota: 	
Asigurarea este valabila doar pentru specializarile si competentele medicale pentru care ati optat sa fie 

incluse in acoperire la capitolul RISCURI ASIGURATE. 

PERIOADA CUPRINSA IN ASIGURARE 

Perioada de Asigurare: de la 

Perioadă  Retroactivă : de la 

Perioadă  Extinsă  Notificare: 

1 09.01.2021 ora 00:00 I până  la 09.01.2022 ora 00:00 

1 09.01.2018 ora 00:00 
	

până  la 09.01.2021 ora 00:00 

60 de zile de la expirarea poli ţei, daca nu veti mai reinnoi prezenta polita la Generali, 
pentru a putea Notifica catre noi cazurile de malpraxis ce au fost reclamate de pagubiti 

pana la data expirarii politei. 

LIMITE DE DESPAGUBIRE 

   

12.000,00 EUR 

 

Limita maxima de despagubire pe intreaga perioada pentru toate riscurile: 

Limita maxima de despagubire pe eveniment pentru toate riscurile: 

 

12.000,00 EURI  

 

RISCURI ASIGURATE: 

   

   

Răspunderea civilă  profesională  a Cadrelor Medicale şi a Farmaci ştilor, in urmatoarele conditii: 

Generaii Romarfia Asgurare Reasigurare S.A. 
Societate autorizat ă  de Autoritatea de Supravelthere Financiar ă . administrat ă  in sistern dualist, membr ă  a Grupului Cienera11, listat io Registrul 

Grupurilor de asigurare, 2eStionat de IVASS sub nr.26 u sediu social In Buettre şti, Seetor 1, Pia ţa Charles de 	nr. 15, etaje 6 st 7, 011857, Nr, 

ordine R.C. 34011748412007, CU.1. 2886621, C.1.F. RO 2886621, Cod h.E1 21380039B).971Z4YK783, Tel. +4021 312 36 35, Fax +4021 312 37 

20, Call eenter +403 -72 010 202 w* gra.i ah ro 	ioail info,ro@generali.eora, ininatrieulat ă  "In registrul asiguratorilor: RA-002/2003, Certitleat ă  

180 9001: 2015. Capital social subseris 178.999.221,7 let. Intexral v ărsat. 
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Clauzele

PRIryA qE AS|GURARE pentruP,FR|OA9A pE AStcuRAREPrimi totafi de asigurare:

Frewenfa de plat6:

Modalitatea de plata:

Valuta pofilei:

Moneda de incasare:RON

16,15 EUR

Rata In vafoare de: Scadenta la data:1 r e ,  t O  t r U K 09.01 .2021
rala

I UcULAKATIEI Dvs. PE PROPRIE

ffi en Fosr in cel putin unuf dintre cazurile de maijos:

ffinu ATt FOST in niciunul dintre cazurile de maijos:

). layn de malpraxis in care atifost gasit vinovat2. Actiuni de matpraxis in i"it""i" impotriva Dvs.3' Plangeri de milpraxis i;d;i"; ovs.la co*irii sau cofegii medicare sau ta por*ie4' Reclamatii la unitatile *.-Ioi""i" in caoiur 
""i",j" ""t 

ivatilati activat5' cunostinta despre orice 
"ro"i. 

medicala ;;; ;; putea ou.i u)uri de marpraxis in viitor.
lnformatiile de mai sus sunt considerate imprejurari esentiafe privind riscul.

]:?lTJi R:fania Asigurare Reasisurare S.A.rvsr qr g rr.A.

;::*"{:ij,il;:ffi1fi1,'#*{Xi.i::?l'ff;::1",':r;:*r';:,*,1i::::"t-::f1-,rT1r-r, a Gmprrr,i Generari,,is,a, i' Regis,ru,,fi$:i,i"i.:fl111,,fi,j:'S:r**u;s;:;t "),'#i?*teTtrnii:fi:Si''ffi'Hxj;Tlifffi:X:';$?:riTi,,, n,,,ff ,L::1';XZyi::::r,ci",i jiic6ii;.?il;..iir.l;'i*,i;:tl?
',i1j|;:fl;+r,:;:oiozoi.ffiffirI*J,X_,,1:,n;:?i,r:f:f.".H,,fli?:#SfJlyj:;J:1.:?-l llirlit;.i,lT"iigi; j,?-l;
:,900l:2o|5.Capitals<lciaIsubscl;;;.f;i'l,i.x.ii',l'f.'{,':g-eneraII.carrLIrt:rratrir.'ulat6inregistrrdasiguretoriIor:rc'.0az|zaa3



Daca se constata ca la data emitetii Politei ATI FOST in cel putin unul dintre ca2uril€ de mai sus' dar ati declarat Pe

ft-&;;;;il;;NfiI i5s1i, '.*:;e'_.!fi::,T,ry-l:*::*1ff,*fl",:llXfffl?,,:l*"::ff."*

OBLIGATIILE DVS. IN CAZUL UNEL@LAMATII DE MALPRAXIS:

i. l-a incheierea Politei, sd ne comunicati:

. orice eroare medicala despre care stiti dija ca va genera o reclamatie de malpraxis in viitor

I orice prejudiciu cauzat unui pacieni de o eroare medicala, indfferent dace vi e'au solicitat sau nu despagubiti Pana

in prezent
. orie,e az de malpraxis reclamat impotriva Dvs. (actiupg in instanta, cercetare penala, plangere la Colegiul

Medicilor, Comisia de Malpraxis, politie sau reclamatii/sesizarila Unitatea la care lucrati sau facute direct catre

Dvs.)
Aceste caalri vor conslitui Eveniment Asigurat pe polit€ ce urmeaza sa expire si NU vor fi acoperite de prezenta Polita'

2. ln timDul valabilitatii politei, aveti obligatia de a ne notifica in scris, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de- 
ililr;;;;;;i;i poiite, irin emait 

-lgdaunen,raloraxis9generali.ro 
sau prin orice alta modalltate care asigura

min'rmarei primri, dt"" iririrmatii .veTftspdriEE ae matpraxis in caie sunteti sau ati Putea fi implicat, cum ar fi:

. reclamatii de malpraxis primite de Dvs sau Unitatea medicala la care lucrati

. citatii in instanF

. orice alte pldngeri, reclamalii sau sesizari b Comida de malPraxis, Colegiul medicilor, Politie

. erori medicale care stiti ca ar putea cauzi un caz de malpraxis

Notificarea este obligatorie indiferent dace pagubitul a solicitat o suma de bani sau doar a reclamat un caz de malpraxis.
in baza acestei notiicari scdse veti puteti phmi despagubiri daea sunt indeplinite conditiile de acordare a acestora
mentionate in prezenta Polita si in Conditiile d€ asiq-urare aferente...
ln cazrl in cari nu intentionati sa reinnoiti Polita b Generali, situatiile maisus prezentate, despre care aveti c nostinta
pana la expirarea politei, se pot lotifica si in Perioada Extinsa de Notificare.

Fac parte integrant5 din coniractut de Asigurat€ pi€zenta Polite si urmatoarEle Documente:

. coNDrJll DE AstcuRARE DE RASPUNDERE ctvllA pRoFEsroNAli A cAoRELoR EDIGALE sl A
rnnmAClSllOn, Mod. RPM-C / Versiunea 04 - 1 lulie 2015;

. .,lnfomarea privind prclucrarea datelor cu caracter personal', in conformitate ol Regularnentul U€ 2016i579,
aplicabil din data de 25 mai2018 - GDPRI

. Orice Ac{e Aditionale sau Anexe la Polita, emise impreuna cu polita sau pe parcursul valabilitratii politei.

. Oferta de asigurare si doeumentele care au insotit o, semnate de catre Dvs., in baza carora a fost emisa
prczenta Polita

. chestionarul de asigurare.

Prezenta polita a fost emisa in urma analizei nevoilor Dvs. de asigurare si optiunilor de acoperire alese de Dvs.
'/arianta tiparita a prezentului document reprczinta copie a pol'rtei de asigurare emisa si semnata eleclronic de calre Asigurator.

ASIGURATOR,

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Socie1ateautorizat6rleAutoritatga<1sSupraveglrercFirranciar{.*dministrat[insistemdrralist,merrtbr6ir(iruprr1rriGenerali,lilatill
Grupurilgr cle asigur.are gestionat de IVASS sub nr. 26. cu sediu social in llucrut;ti. Seotor 1, Piala Chades de Gaulle tt'. 15, etaie 6 li 7, {}1 1E57. Nr,

orilinr R.C. .14011748412$(17.C.U.t. 2886621. C.i.F. RO 2886621. Cocl LEI 213800.T98Y1'ZLZ4YK783, Tel. +4021 312 36 35. Fax'+4021 312 .i7
20"Callcentr:r.r4(}.3?2af2o2.t1a!1v.gen9,ali.ro.[.mai1:info,roir}g,ener'a1i.corrEirrlrrakicrrlati
IS() 9001: 2015. C.rpital social sutrsoris 1?S.999.221,7Iei. inlegral virsat.

'ffiin'
//i #Y= o'',

i{: ffi',il '
\F"ffi' . Y  

A G E N T I A' \ \  
CRAlOir^ ' r l

"'\*=-



Poliţa de Răspundere Civilă  legala fata 
de Terţi(RCT) 

Cod agenţie 14 

Agenţia CRAIOVA 1 

Adresa LOC. CRAIOVA JUD. DOLJ 

STRADA CALEA BUCURESTI NUMAR 14A BLOC 

Telefon 0720077931 

in baza contractului de aslgurare Inchelat, Asigur ătorul se obligă  să  plătească  despăgubirea pănă  la nivelul sumelor prevăzute 1n poliţă , cu 

conditia plăţii de către Asigurat/Contractant a primei de asigurare, potrivit prevederilor Condi ţiilor Generale de Asigurare ş i a Condiţiilor 

Particulare specifice de asigurare de r ăspundere civilă  Tn vigoare la data emiterii prezentei poli ţe şi a Actelor Declarative anexate 

toate făcănd parte integrantă  din contractul de asigurare. Prin semnarea poli ţei de asigurare, Asiguratul declară  că  a luat cunostinţă  despre 

cuprinsul contractului de asigurare, este de acord ou continutul acestuia şil-a primit. 

Poliţa nr. 	 Ramura 430 
LU.VG.L.V4 I 

DUMITRU MIRELA 
RAF75942 

CM DR. TAPARDEA AURELIA-ANCUTA S.R.L. 

de la 26.02.2021 ora 00 00  pâriă  la: 26.02.2022 ora 00 00  

Cabinete medicale individuale, grupate sau asociate (medici de famile, 
medici specialitati medicale diverse), cabinete veterinare 

Data emiterii 

Agentul 
Cod ASF 

Contractant/Asigurat 
Nume/Denumire 
CNP/CUI: 
Adresă  / sediu legal 

Tel/Fax: 

Perioada de asigurare 

Categorie activitate desfăşurată  

Număr angajaţi 

Cifră  de afaceri estimată  
pentru perioada asigurată  

Amplasarea Riscului 
Adresa loca ţiei asigurate 

Suprafaţă  locaţie asigurată  

An construcţie imobil 
locaţie asigurată  
Nu sunt acoperite prin prezenta poli ţă  prejudiciile in legatură  cu clădiri pă răsite sau aflate in stare avansat ă  de 
degradare sau incadrate in „Lista imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere a riscului seismic", in clasa I 
de risc seismic. ln aceste cazuri prezenta poli ţă  este nulă  şi nu produce efecte. 

Dacă  imobilul se incadrează  in clasa II de risc seismic sau Urgen ţă , acoperirea prin prezenta poli ţă  este valabilă  
doar in cazul in care imobilul a fost renovat sau reabilitat, dar vor r ămâne excluse in continuare orice prejudicii 

Asigurător, Contractant / Asigurat, 

\\  
Generali Romania Asigurare Reasigu:r-şre S.A. 
Companie membră  a Gripului Getieralilistat In Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de c ătre IVASS sub nr. 26, Administrată  In 

sistem dualist, cu Sediul SoCiăl-in-E4ticureşti, Sector 1, Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, etajele 6 ş i 7, Cod poştal 011857; 
Telefon +4021 312 36 35, Fax +4021 312 37 20, Call Center: +40372 010 202, www.generali.ro , E-mail: info.ro@generali.com  ; Autorizată  

AA.Q1.»,,,~Nm." 	 ceti ur); PA-002, .EN1S0 9001: 2008 - Sistom Managemeni Cakăa Cellfnt R.C.: 
1148412001, 	RO 2B86621, Cod 1..E 21380039BYTZ1Z4YK783, Capital soda1:178.999.221,7 RON, avizat Ia 

ANSPDCP cu nr. 15699. 

Pagina 1 din — 

2 

25.000 EUR 

Str. ALEEA MAGNOLIEI Nr.7, Bl. 160G, Sc. 1, Et. P, Ap. 1, 

Localitatea CRAIOVA - Dolj 

16 mp 

1980 



ffiffiffiffi
cauzate de ruina edificiului produsd de un seism.

.r9.

Prezenta politi este valabild doar pentru locatia menlionatd mai sus la rubrica "Amplasarea riscului,,. In cazul incare activitatea asigurati se desfagoard in mai multslocalii, sau dacd la adresa menlionatd la "Amplasareariscului" sunt mai multe imobile, acbstea nu pot fi preluate'in asigurare dec6t dacd sunt nominalizate intr-un Actadilional la prezenta poli!6 gi se achiti primele de asigurar" rupilr"ntare coresprn=eto"r".

Riscuri Asigurate: Rispundere civild legala fata de Te4i(RCT)
Limite de despagubire:

Frangize

Primi Totali de Asigurare
Valuta polifei
Frecvenfa de plati
Valuta de incasare primi

86,00 EUR
EUR
integral (prima anuala)
RON *

50.00q EUR pentru intreaga perioadi de asigurare, limitd combinat6 pentru
toate riscurile asigurate
50.000 EUR per eveniment, limiti combinatd pentru toate riscurile
asigurate

150 ELJR pentru fiecare eveniment asigurat pentru RCT
Excluderi:
- conform conditiide asigurare aplicabile prezentei polile, condilii ce fac parte integrant6 din contractul deasigurare.
Excluderi suplimentare:
in completarea excluderilor prevdzute in condiliile de asigurare aplicabile prezentei polile, conditii ce fac parteintegrantii din contractulde asigurare, se exclud suplimentar gi orice prejudicii in legiturd cu:1. Urmitoarele categorii de furnizori de servicii medicale :

Unitate medicali €pital: comunal, oragenesc, municipal;judetean, universitar, privat,
Ambulatoriu de specialitate: comunal, origenesc, municipat, 

-

Laborator de analize medicale,
Furnizori servicii de recuperare: spitale de recuperare, sanatorii pentru adulti gi copii, preventorii,ambulatorii de recuperare din structura unor unititi sanitare, societdli de turism balnear gi de recuperaredaunelemorale,

2' prejudicii cauzate de produsele defectuoase util2ate de asigurat cunoscand defectul gi utiliz6nd in modabuziv acel echipament medical, sau prejudicii cauzate de medicamente, consumabilele gi dispozitivelemedicale care au fost utilizate dupi expirarea termenului de valabilitate,
3' prejudicii cauzate de lipsa fondurilor bugetare 9i subfinantdrii unitalii, inclusiv prejudicii cauzate de lipsapersonalului minim necesar desfdgurardrii activitilii,
4' prejudicii rezultate din refuzul nejustificat de a icorda asistenli/ servicii medicale unui pacient care a apelat laserviciile sale,
5' daune suferite de victimi sau cauzate de ea sub imperiul fulburirilor mentale, durabile sau trecitoare,6' prejudicii @re rezulti in urma declangirii unor infeclii nosocomiale, intraspitalicegti, inclusiv infestare cu HlV,
!. prejudicii legate de desfigurarea a unor teste clinice,
8' prejudicii cauzate.prin savdrgirea de citre medici sau cadre medicale a unor fapte/acte de malpraxis ?ndesfSgurarea activitilii profesionile, prejudicii ce fac obiectul unei asigurdri de rdspundere civili profesionali,
9. prejudiciile in materie de informare a pacienglor,
10'prejudicii cauzate in timpul gi in legituri cu orice lucrare de construclie, extindere, renovare a spaliuluipentru con structoru l/a ntreprenoru I este rdspu nzdtoq
11'"Riscuri cibemetice (Cyber risk)", inclusiv brege de securitate, acces neautorizat Tn sistem, virugi informatici;
!!. nrelucrarea gi/ sau colectiarea datelor cu caricter personal;
13' activita$ prestate Tn sau pentru domeniile, indusiriil", 

""ri"n, 
spatial, naval, "off-shore',, nuclear, militar, de

armament.

* Prin prezenta se convine ca plata primei de asigurare / ratelor de primd men$onate in poli!6 se va face in RON
la cursul de schimb valutiar al B.N.R. din data efectunrii pldliil pldlilor.

Polita nr. 1 0OAO1 6221e27 | P agina 2



DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  DOLI 
REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE 
PARTEA a II a 

CERTIFICAT DE INREGIST RE 

Mrma CABINET MEDICAL DR.ŢĂPÂRDEA AURELIA-ANCUŢA S.R.— 

eu nr.de  Inmatriculare J16/2255/2020  cod fiscal 43423071 este 1nregistrată  în Registrui 

Unic al Cabineteior Medicale partea a - 2 a sub numărui T72116 	din data 	25 02.2021 

      

cu sediul ln CRAIOVA, al.Magnoliei, nr.7, b1.160G, sc.1, ap.1,,jud.  Dolj 

 

Număr cabinete 	 1 

    

      

Activit ăţi autorizate: 	 Medic fitulan 

Medicină   generală  aduip 	 Dr.răpârdea Aure_ a_Anc uta  

DIRECTOR EXECUTIV, 
DR. VALERIA ANDREESCU 

Responsabil 
Registrui Unic al Cabbletelor Medica1e, 

Dr. ŞTEFAIN POPESCE 

Legea 629 / 2001 , Art .12 şi 12 Cabinetele medicale sunt obligate să  Intocrnească  şi să  transmită  situaţiiie stabilite 
prin norme ale Ministerului S ănătăţ ii şi Familiei, privind starea de sănătate ş i dernografică  a populaţiei 
Titularul este obligat să  comunice D.S.P. Dolj orice modific ări survenite în activităţile autorizate, denumirea ş i adresa 
cabinetului 



COTEGIUL W{ADICIIOR DOLJ
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Nr 32 din Ig.AZ.202t
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CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr. ( 2'f 6-6  din 2 c(,  

1. Părţile contractante 
1.1. CONSILIUL LOC,AL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul în Craiova 

str. A. I. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentat ă  prin ec. Antonie Solomon, având func ţia 
de Primar, in calitate de concedent, 

şi 

1.2. TĂPÂRDEA AURELIA - ANCUŢA (domiciliată  1n 
medic titular al CABINETULUI MEDICAL 

TNDIVIDUAL DR. TAPARDEA I. AURELIA - ANCUTA, cu sediul soclal in Craiova, str. 
Craioviţa Nouă  bl. 160G, ap.4 inregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale partea I sub 
nr. 574463 din 23.05:12''003-", cod fiscal 2570212163304 din 16.03.2001, având contul 
R057RNCB2600000306480001 deschis la BCR Suc. Dolj Craiova, 

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

imobil) in care func ţionează  Cabinetul Medical Individual Dr. T ăpârdea Aurelia - Ancu ţa, 
situat in Craiova, str. Craiovi ţa Nouă  bl. 160G, ap. 2, format din 5 incăperi in suprafaţă  totală  
de 49,82 m2, conform schiţei spaţiului (anexa nr. 1). 

2.2. Spaţiul este concesionat impreun ă  cu titularul Cabinetului Medical Individual Dr. 
Cauţil Luminiţa şi cu titularul Cabinetului Medical Individual Dr. Sterie Violeta conform 
acordului de voinţă  privind impărţirea timpului de folosinţă  a spaţiului (anexa nr. 2). 

2.3. Suprafaţa care face obiectul prezentului contract de concesiune este de 15,73 m2, 
calculată  conform anexei nr. 3. 

2.4. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz ă  de proces-verbal 
care va constitui anexa nr. 4 la contractul de concesiune. 

2.5. Este interzisă  subconcesionarea 'in tot sau in parte, unei ter ţe persoane, a sp4,1444i, 
care face obiectul prezentului contract de concesiune. 

3. Termenul 
3.1. Durata concesiunii este de 12 ani şi 2 luni, incepând de la data 03.012005. 

• 	 3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă  egală  cu cel mult 
jum'ătate din durata sa ini ţială , astfel incât durata întregului contract să  nu depăşească  49 de 
ani. 

4. Redevenţa 
4.1. Redevenţa este de 1 euro/m2/an în primii 5 ani. 
4.2. După  primii 5 ani nivelul minim al redeventei se va stabili de concedent, pornind 

de la preţul pieţei, sub care redevenţa nu poate fi acceptat ă . După  negociere cuantumul 
redevenţei va fi prevăzut intr-un act adi ţional semnat de ambele părţi contractante. 

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

Municipiului Craiova; 
- contul concesionarului nr R057RNCB2600000306480001, deschis la BCR Suc. Dolj 

Craiova. 



4.4. Pentru primii 5 ani, incep6nd din anul 2005, plata redevenfei se va face in primul
trimestru al anului respectiv. Ulterior, termenul de plata a redevenlei se va stabili prin act
adi.tional.

4.5. Neplata redevenlei in termenul prevnzlfi. la pct. 4.4 dA dreptul concedentului s[
pretindd penalitfl1i in cu,antum de 0,25Yo din valoarea acesteia pe zi de ?ntdrziere.

4.7. Neplata redevenlei pentru o perioad[ de un an duce la rezilierea contractului.
5. Drepturile pd4ilor
5. 1 . Drepturile concesionar,ului
5. 1. t. Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul qi pe

r6spunderea sa, bunul imobil care face obiectul prezentului contract de soncesiune.
5.2. Drepturitre concedentului
5 "2.1. Concedentul &re dreptul s[ inspecteze bunul imobil concesionat, s[ verifice

stadiul de realizars a investiliilor, precum $i rnodul in care este satisfrcut interesul public prin
realizarea activiffitii sau serviciului public, verificdnd respectarea obligaliilor asumate de
concesionar.

5.2.2. Verificarea se va efectua rurmai cu notificarea prealabila a concesionarului gi in
urm6toarele condilii:

6. Obligatiile p6rlilor
6- 1. Obliga{iile concesionarului
6. I . 1. Concesionarul este obligat s5 asigure exploatarea eficace in regim de

continuitate gi de permanen{d a bunului imobil care face obiectul concesiunii"
6.1.2. Concesionarul este obligat sa pldteasca redevenla.
6. 1 " 3. Concesionarul are obligalia de & restitui bunul concesionat, dupd expirarea

contractului de concesiune, in deplinE proprietate, liber de orice sarcind, inclusiv investiliile
realizate, cel pulin in condiliile in care a fost preluat, in caz contrar urmind sd suporte
contravaloarea daunelor produse.

6.1.4. Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate rcalizalucr[ri
de modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului.

6. 1.5. in termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune
concesionarul este obligat sb depun[, su titlu de garan]ie, o sum[ de 500.000 lei, reprezentfind
o cotd-parte din suma datorati c,oncedentului cu titlu de redeven{[ pentru primul an de
activitate.

6,1"5. La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la
termen, excluz$nd fu{a major[ qi cazul fortuit, concesionarul este obligat s[ asigure
continuitatea prestErii activit[1ii sau serviciului public, ?n condigiile stipulate ?n con:tract, pf;nd
la preluarea acesteia de cdtre concedent.

5.I.7.In cazul in care concesionarul sesizeazi existenfa sau posibilitatea existenlei unei
cauze de naturl s[ conducl la imposibilitatea realiz[rii activit[lii sau serviciului public, va
notifica de indatfi, acest fapt concedentului, in vederea lu[rii m*surilor ce se irnpun pentru
asigurarea continuiffitii activit[pii sau serviciului public.

6.1.8. Concesionarul are obligafia de' a onora anumite solicitari ale Ministerului
Sendt6f| specifice sistemului sanitar (efectuare de gdrzi, acordare de asisten{i medicald de
specialitate anumitor categorii de pacienli etc), care vor fi reglementate prin ordin al
ministrului s[n6t6!ii.

6.2. Obligafiile concedentului
6.2.T. Concedentul este obligat se nu il tulbure pe concesionar in exerciliul drepturilor

rezultate din prezentul contract de concesiune.



6.2.2. Concedentul nu are dreptul s[ modifice in mod unilateral contractul de
concesiune, in afarh de cazurile prevdzute expres de lege gi de prezentul contract.

6.2.3. Concedentul este obligat s[ notifice concesionarului apari4ia oricAror imprejur6ri
de natur[ s5 aducb atingere drepturilor concesionarului, dacd are cunoqtinla despre aceasta.

7. Modificarea contractului
7.1. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementarl a prezentului contract

de concesiune, cu notificarea prealabil[ a concesionarului, din motive exceplionale legate de
interesul nalional sau local, dup[ caz.

7 .2.L In cazul in care modificarea unilateral[ a contractului de concesiune ii aduce un
prejudiciu, concesionarul are dreptul sd primeasc5 in rnod prornpt o desp6gubire adecvatfl qi
efectivfl.

7 .2.2. in eaz de dezacord ?ntre concedent qi concesionar cu privire la valoarea
despdgubirii, aceasta va fi stabilitl de instanla judec[toreascd competentd.

7.2.3. Dezacordul dintre concedent $ concesionar cu privire la desplgubiri nu poate sb
constituie un temei pentru ooncesionar c&re sd conduc[ la sustragerea de la obligaliile sale
contractuale.

8" incetarea contractului dq concesiune
8.1. Prezentul contract de concesiune inceteaza in unnfltoarele situalii:
a) la expirarea duratei stabilite in prezentul contract, dacfl p[rtile nu convin in scris

prelungirea acestui4 in condiliile legii;
b) in cazul in care interesul na{ional sau local o impune, prin denunfarea unilaterali de

c6tre concedent, cu plata unei desp[gubiri juste gi prealabile ?n sarcina concedentului;
c) in sanil nerespect6rii obligafiilor contractuale de c6tre concesionar, prin reziliere

unilaterald de cfltre concedent, su plxaunei desp6gubiri in sarcina concesionarului;
d) in cazul nerespectflrii obligaliilor contractuale de c[tre concedent, prin rezilierea

unilateralb a contractului de cdtre concesionaq cu plata de desp6gubiri in sarcina
concedentului;

e) la disparilia, dintr-o cauzb de fo46 major[, a bunului concesionat sau ?n caztrl
imposibilitefii obiective a concesionarului de a-l exploat4 prin renunfare, ffiri plata unei
despSgubiri;

0 schimbarea destinaliei spaliilor dup[ concesionare atrage rezilierea de drept a
contractului de concesiune;

g) concesionarul poate denunfa unilateral contractul de concesiune pentru rnotive
personale" notificdnd concedentul cu 60 de zile inainte de data denun![rii;

h) in caztfiin care titularul cabinetului medical nu rnai desfdgoar[ activitate medical[.
9. R5spunderea contractuali
9.1. Nerespectarea de cbtre pd4ile contractante a obligaliilor cuprinse in prezentul

contract de concesiune atrage raspunderea contractuali a p[rfii in culpl.
10. For,ta majorfl
10"1. Nici una dintre pdr{ile contractante nu rispunde de neexecutarea la termen gilsau

de executarea in mod necorespunzator, total sau pa{ial, a oricirei obligalii care ii revine in
baza prezentului contract de concesiune, dac6 neexecutarea sau executarea necorespunzntoare
a obligaliei respective a fost cavzat6, de fo4a majorfl, astfel cum este definit[ in Xege.

IA.2" Partea care invoc6 fo4amajoril este obligatd s[ notifice celeilalte pXrfi, ?n termen
de 48 ore de Ia producerea evenimentului, gi s[ ia toate m6surile posibile in vederea limit[rii
consecinlelor lui.



oncedent, 
IUL LOCAL 

lUI CRAJOVA 

Secreta, 

. Nic eta Miulescu ec 

10.3. Dacă  in termen de 15 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaz ă, 
părţile au dreptul să  işi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune 
fără  ca vreuna dintre ele să  pretindă  daune-interese. 

11.Notificări 
11.1. in accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresat ă  de una dintre acestea 

celeilalte este valabil indeplinită  dacă  va fi transmisă  la adresaisediu1 prevăzut in prezentul 
contract de concesiune. 

11.2. in cazul în care notificarea se face pe cale po ştalk ea va fi transmis ă  prin 
scrisoare recomandată  cu confirmare de primire şi se consideră  primită  de destinatar la data 
menţionată  de oficiul po ştal primitor pe aceast ă  confirmare. 

11.3. Dacă  notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se considera primita in 
prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediat ă . 

11.4. NTotificările verbale nu se iau in considerare. 
12. Litigii 
12.1. in cazul in care rezolvarea nein ţelegerilor nu este posibilă  pe cale amiabi1ă, ele 

vor fi supuse spre soluţionare instanţei competente. 
13. Clauze finale 
13.1. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin act 

adiţional semnat de ambele p ărţi contractante. 
13.2. Prezentul contract de concesiune, impreun ă  cu anexele 1 - 4, care fac parte 

integrantă  din cuprinsul sau, reprezintă  voinţa părţilor şi inlătură  orice alta in ţelegere verbal ă  
dintre acestea, anterioar ă  sau ulterioară, incheierii lui. 

13.3. Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in 2 exemplare. 

Concesionar, 

Br. ŢiPA,RDE.  
ANCUŢA 

fonct 

ekA IOVN 

Vizat pentru legalitate, 
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