
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34006/30.04.2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Drăgușin V. Marinela-
Maria, medic titular al Cabinetului Medical Individual Drăgușin V. Marinela-

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

22.04.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.62200/2021, raportul nr.63090/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.65559/2021 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34006/30.04.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Drăgușin V. Marinela-Maria, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Drăgușin V. Marinela-Maria; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, art.108, art.155 alin.5 lit.c, 
art.354 şi art.355 și art.362 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, modificată şi completată;  

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34006/30.04.2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Drăgușin V. Marinela-
Maria, medic titular al Cabinetului Medical Individual Drăgușin V. Marinela-
Maria, având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, în 
suprafaţă de 18,58 mp., aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat în str.Constantin Gherghina, nr.62, pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, 
începând de la data 01.05.2021, până la data 31.10.2028. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.34006/30.04.2006. 

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Drăgușin V. Marinela-Maria 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

   Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
 



0MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                         
Nr.62200/05.04.2021                                                                                 
                                                                                                              
                                                 
                                            
                           
                                         Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea  contractului de concesiune nr.34006/ 30.04.2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Drăguşin V. Marinela – Maria, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Drăguşin V. Marinela - Maria   
 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, a fost încheiat contractul de concesiune 
nr.34006/30.04.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Drăguşin V. Marinela- Maria, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Drăguşin V. Marinela – Maria, având ca obiect 
exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 18,58 mp, situat în Craiova, 
str. Constantin Gherghina, nr.62, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, pentru o 
durată de 15 ani, respectiv de la 01.05.2006 până la 30.04.2021. 
 Conform prevederilor pct.3.2. din contractul de concesiune menţionat, prin care "contractul 
de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială", 
acesta mai poate fi prelungit cu 7 ani şi 6 luni. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea doamnei Drăguşin V. Marinela - Maria 
de prelungire a contractului de concesiune mai sus menţionat, în conformitate cu pct.3.2. şi 
pct.13.1.din prezentul contract, precum şi art.108, art.129, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b, 
alin.7, lit.c, art.139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g, art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c, art.354, 
art.355 şi art.362, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, este 
necesară şi oportună prelungirea contractului de concesiune nr.34006/30.04.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Drăguşin V. Marinela- Maria, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Drăguşin V. Marinela - Maria, având ca obiect exploatarea spaţiului cu 
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 18,58 mp, situat în Craiova, str. Constantin Gherghina, 
nr.62, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, pentru o perioadă de 7 ani şi şase luni, 
respectiv de la 01.05.2021 până la 31.10.2028. 
                                                                 
 
                 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.63090/06.04.2021      
       

 

 

 

 

RAPORT 
privind prelungirea contractului de concesiune nr.34006/30.04.2006 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Drăguşin V. Marinela - Maria medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Drăguşin V. Marinela - Maria 

 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006, a fost încheiat contractul de concesiune nr. 
34006/30.04.2006 între Consiliul  Local al Municipiului Craiova şi Drăguşin V. Marinela - Maria, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Drăguşin V. Marinela - Maria, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Drăguşin V. Marinela – Maria, având ca obiect exploatarea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 18,58 mp, situat în Craiova, str. 
Constantin Gherghina, nr.62, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, pentru o 
durată de 15 ani, respectiv de la 01.05.2006 până la 30.04.2021.  
 Conform prevederilor pct.3.2. din contractul de concesiune menţionat, prin care 
"contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din 
durata sa iniţială", acesta mai poate fi prelungit cu 7 ani şi 6 luni.  
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.51129/18.03.2021, 
doamna Drăguşin V. Marinela - Maria, medic titular medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Drăguşin V. Marinela - Maria, solicită prelungirea contractului de concesiune 
nr.34006/30.04.2006, în conformitate cu pct.3.2. din contract, depunând în acest sens următoarele 
documente: copie C.I., Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România 
nr.56848/24.10.2018, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic emis de Colegiul 
Medicilor, Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Înregistrare în Registrul 
Unic al Cabinetelor Medicale Partea I sub numărul 364933/21.10.2002, contractul de concesiune 
nr.34006/30.04.2006. 
 Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea doamnei Drăguşin V. Marinela - Maria 
de prelungire a contractului de concesiune mai sus menţionat, în conformitate cu pct.3.2. şi 
pct.13.1.din prezentul contract, precum şi art.108, art.129, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b, 
alin.7, lit.c, art.139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g, art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c, art.354, 
art.355 şi art.362, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
propunem spre analiză şi aprobare : 
 - Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34006/30.04.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Drăguşin V. Marinela – Maria, medic titular al 



Cabinetului Medical Individual Drăguşin V. Marinela - Maria, având ca obiect exploatarea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 18,58 mp, situat în Craiova, str. 
Constantin Gherghina, nr.62, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, pentru o 
perioadă de 7 ani şi şase luni, respectiv de la 01.05.2021 până la 31.10.2028. 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.34006/30.04.2006,  conform punctului mai sus 
menţionat. 

- Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Craiova  
nr.238/2004  şi Hotărârea Consiliului Local 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, 
 

Cons. Daniela Radu  

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. 65559/08.04.2021 

 

 
 

RAPORT  
 

 Având in vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 62200/2021 si Raportul nr. 63090/2021 al Directiei Patrimoniu – 

Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici, 
 - În conformitate cu pct.3.2. şi pct.13.1.din prezentul contract, precum şi art.108, art.129, alin.2, 
 lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b, alin.7, lit.c, art.139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g, art.154, 
 alin.1, art.155, alin.5, lit.c, art.354, art.355 şi art.362, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă 
 nr.57/2019 privind Codul administrativ 
  -    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 : 
 - Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34006/30.04.2006 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Drăguşin V. Marinela – Maria, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Drăguşin V. Marinela - Maria, având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet 
medical în suprafaţă de 18,58 mp, situat în Craiova, str. Constantin Gherghina, nr.62, ce aparţine 
domeniului privat al Municipiului Craiova, pentru o perioadă de 7 ani şi şase luni, respectiv de la 
01.05.2021 până la 31.10.2028. 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a 
contractului de concesiune nr.34006/30.04.2006,  conform punctului mai sus menţionat. 

- Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Craiova  
nr.238/2004  şi Hotărârea Consiliului Local 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              
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de inregistta e fiscal ă 	 2(1̀894738 

31.01.2007 Data atribuir (C1E): 

Hb ăril: 01.02.2007 Data eer 

Se ufiliz epând eu 01. 1.2007 

E kr.nynf 

ROMÂNIA 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 

AGENŢIA A411,0NALĂ  DE AiYMINISTRARF 
-CERTIFICA T DE iArREGISTRARE FISCAL Ă  

Derturnire/Nume şi prenume: 
DRAGUŞIN V. ă AR(NELA-ARA ĂSIET EDICA MEDICINA DE FAM LIE 

CNP : 
DornicHiu 	Jud. Doij, Mun. Craiova, 

Str 

0000000000000000000001 83599101 



L GIUL ryl 	ICIL P. 

Colegiul Medicilor Dolj 

1-■ T T R 	N 
, 

Timbru Sec 

CERTIFICAT DE MEMBRU 

. nr.„5.6848 din data de 24.10.2018 

Titular:  DRĂGUŞIN MARINELA-MAI A 

Titluri detinute: Nu detine. 

C.N.P./data na ş terii: ; 
	 :od unic de identificare (C.U.I.M): 2 

Formarea medicală  de bază: promotia 1999, atestat•prin Diplom ă  Licenţă  seriainr. R ./ 0059566 

eliberat de Universitatea de Medicin ă  şi Farmacie din Craiova. 

Specialit ăţl:  
MEDICINĂ, DE FAMILIE 

Grad profesional: 
Primar 

  

1  Studil Complementare:  
ULTRASONOGRAFIE GENERALĂ : 

Data depunerii jur ământului: 01,09.2006 

.3) 

1)--e 1 	AA 	CIIES CU - 
	 L.S. 

ţi  
Notă: Avizul anual constituie o componentă  a certi i 	de membru, care trebuie să  fnsotească  pagina principală  a aces-  a. 
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Specialitate: MEDICINĂ. 1)E FAMILIE Grad profesional: Primar 
Drept de practica: Drept de liberă  practică  (1) 
Poliţă  asigurare: seria MD nr. 2000676638 îneheiat la Eoroins Rornania Asigurare-Reasigurare S.A. 
Valabilitate aviz: 01.01,2021 - 31,12.2021  

AVIZ ANUAL 
privind exereil—twea prsi de• rnedie 

din data de 18.12.2020 

TItuiar:  DRĂGUSIN MARINFLA-MAKIA, 

C.U.I.M 	 :lertificat de membru nr. 56848 din data de 24,10.2018 

Prin prezenta se eertific ptulcc titularul are dreptul de a pro esaa medic, as 

Colegiul Medieilor Dolj Timbru :S‹. 

ek 

există  nvii1anual al 
2. AvUarea se faee annal, pe baza asi sgurătii de-răspundere 	pentrureşeiiinattievitatea pi.ok;sionată , valabliă  pentru arud 

•Menti-unVpiliriditrel)tui  cle practiek: 
(1) drept k libera prattkaîrispeciafitgea avizată  o tkaza eăruia tindartil poate, pottilvit pigltini pentru eare det,ine'un tidu profesinwd, .13; desf ăşoare activităti medieale în sistemul publie cle sh ătate'au/şib sistemul privat, fie ea angajat, - fieca perSoank frzieă  independentă  pc bază  de:"enutraet. Titularul pdate kffin ţa, 1n cabinet(e)cle practiQ ă  medicală , 
(2) drept de pradied .sttpritveghetttă  fit fietivittitett de medie rezidentntrmai îis ttnitătile sarritare - aereditat,In . csondi ţUle-Ordonanţei Guţernalui ur, 18/2009 privind urpu'izarea ş  finanţarea-reziden ţi,atutui, aprobată  prirt. Legea nr, 1.0312012, eu ecRnPlet ărde ulterioare, şi ale Ordblului N'Ţibterului ¶rn ătă iij Prsb1 ţ 	i eereetării i tinerendui nr.1141A386/2007 ni,.niiTrg?..d..p..,15.1e.efeettl:u'e 	 presnhute de Ncnnenel4ornisp:..eial'ib ţ iIor rnedieale, medicb-dentare- şi. farmaegutiee pentru re ţtaita cle ate,0 medicai ă:  cu1m>difie4'rile ş i ecnupIetărde ulteriozu-e. (3) drept de prczetkă  sttprezeeghettlă  n bazacărriia tituland Işipate-desfăşura aefivitatea - numai eabjnete medieateindividuale; sub indrunutrea uituintedie eu drept de liberăpractie*.ftt fune ţie de speeialitatea in eare a fnsteOnfirrnat medie re. ideru. 	grdpriantei -Quvernuatd nr. 1812009 priVind organizarea ş i finantarea rezidenţiatului. aprobată  prin Legea nr, 103,2012, eu completărde-ulterioare. 

1, Titu1arul are drepttil să  practiee profesa -oni -orrn pzevederjioz tl riutisus numai îa.specalit ătile in care este avizat şi nurrta11`n ,izitervaiul de timp pentru cire 

Prof. Dr 

 

   



EUROINS 	J 23/2823/2011; Cod operator de date cu caracter personal 5851; 
R082RNC9006900037535000; Sediul central: Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, 

EUROINS ROMANIA ASI GURARE-REARIGURARE S.A. 

Cod LEI 315700GZA843JXKTJ400; Banca; BCR, Suc. Libertatii, IBAN: 	RI 'Fi  

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

AuTORtzAT DE A.S.F. RA-010/04.10.2003; CUI: 5328123; ONRC: 

Global City Business Park, Cladirea 023, Voluntari, jud. lifov; 	CERTtFttO MANAGEMENT SYSTEM 

Memt.3,- of CIUU F.1T,at:dr, 

ASIGURAREA D.... RĂSP-UNDERE CiVILĂ  PROFESIONALĂ  A PERSONALULUI MEDICAL 

POLITA DE ASIGURARE 

MD 2000676638 

l ASIGURAT 
l- --- 	 TCONTRACTANT 

— 

1 ume: DRAGUS1N MAR1N-ELA lv-----f--A - 
1 
, 

Denumire : DRAGUS1N MAR 
1— --- 
i Adresa: 

1 	DO1 
I MA( 

! 

De la: 01.01.2021 

asistent medical/ moa şe / asistent farmacie 	I  I 
Pâriă  la: 31.12.2021 

Calte speclaliZă ri 

PRIMA DE ASIGURARE 

EUR 

	

N 	(niwQ 	1.8735 ) 	documentul de plată  (chitan ţă  
orcifndc pa ă ,

ete.) ENIA2000676638 reprezentând Rata 1 O / Plat ă  integrală  
, 

ALONAREA RATELOR DE PRIMĂ : 	Rata 2: 	 T-s-c-a-c-lentă  la .  MENŢIUNI SPECIALE: 
Specialitate : Medici de familie si medici de medicina generala 

in 2 exemplare. 
Am luat la cunoştinţă  de condiţiile de asigurare ş i sunt de acord cu incheierea poli ţei de asIgurare. 

Unitatea teritorial ă : AG110 - Agentia Campulung 

Nume emitent DAW MANAGEMENT BROKER 

inlocuieşteire,7„-„9 0 i şţe  
L 

   

Tel 

Cod: RBK-677 	1 

  

NELA MARIA 

i 
i  

Tele 

CNP: 2 ,--------- 
, ţ  i CAUTi 

F---,----------: [Li< medic specialist 
1 —I i -a --r -m-  - - ---ci — -- - - - - - - ---- - - - - - —. — - 	  
PERIOADA DE ASIGURARE: 

LIMITA RĂSPUNDERII 

pe eveniment agregat 

Vătămări corporale ş i pagube materiale 
12000.00 ------- 

morale pe eveniment i agregat 	 3000.00 
S-a achitat azi 09.12.2020 su 

1 	

MONEDA 

5.00  

BAZELE Condiţii generale de asigurare CONTRACTUALE 	EJ Clauză  suplimentară 	 Clauză  suplimentară  
cz 	09.12:2020 ffi tOcalitataa 

CAMPULUNG - ARGES 

ASIGURAT 
(Semnă tură , stampită ) REPREZENTANT EUROINS 

(Semnă   
,r 
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CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr. 34006 din 30.04.2006 

1. Părţile contractante 
1.1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova 

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

ş i 
1.2. DRĂGUŞIN V. MARINELA - MARIA (domiciliat în Craiova, ; 

medic titular al CABINETULUI 
MEDICAL INDIVIDUAL DR. DRĂGUSIN V. MARINELA - MARIA, cu sediul social în 
Craiova, str. Constantin Gherghina nr. 62, inregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale 
partea I sub nr. 364933 din 21.10.2002, cod fiscal 2740915162179 având contul 
R029BRMA0170017694200000 deschis la Banca Româneasc ă  SA Craiova, 

în 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  ş i Cabinetul Medical Individual Dr. Drăguş in Marinela Maria, 
situat in Craiova, str. Constantin Gherghina nr. 62, format din 8 inc ăperi in supra•aţă  totală  de 
82,82 m2 , conform schi ţei spaţiului (anexa nr. 1) 

2.2 Din suprafa ţa totală , titularului prezentului contract de concesiune îi revine o cot ă  - 
parte de 18,58 m2 , astfel: 11,805 m2  reprezintă  cota - parte din suprafa ţa de 23,61 m2  a 
cabinetului medical, folosit în sistem de tur ă  /contratură  conform acordului de voin ţă  (Anexa 
nr. 2a), iar 6,775 m2  reprezintă  cota indiviză  din spaţiile comune (hol, s ăli de aşteptare, sal ă  de 
sterilizare) imp ărţită  conform Anexei nr. 2b. 

2.3. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz ă  de proces-verbal 
care va constitui anexa nr. 3 la contractul de concesiune. 

2.4. Este interzis ă  subconcesionarea in tot sau în parte, unei terte persoane, a spa ţiului 
care face obiectul prezentului contract de concesiune. 

3. Termenul 
3.1. Durata concesiunii este de 15 ani, incepând de la data 01.05.2006. 
3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă  egală  cu cel mult 

jumătate din durata sa ini ţială , astfel incât durata intregului contract s ă  nu depăşească  49 de 
ani. 

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

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

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

Municipiului Craiova, 
- contul concesionarului nr R056FNNB0008020525530R001 deschis la Finansbank 

Craiova 



4.4.Pentru primii 5 ani, incepdnd din anul 2007, plata redevenlei se va face in primul
trimestru al anului respectiv. Ulterior, termenul de plata a redevenfei se va stabili prin act
aditrional.

4.5. Neplata redevenfei in termenul prevdzut la pct. 4.4 dd dreptul concedentului s[
pretind[ penalit[ti in cuantum de 0,25% dtn valoarea acesteia pe zi de intlrziere.

4.7. Neplata redevenfei pentru o perioadd de un an duce Iarezllierea contractului.
5. Drepturile p[4ilor
5.1 . Drepturile concesionarului
5.1 .1 . Concesionarul are dreptul de a exploata ln mod direct, pe riscul gi pe

rdspunderea sa, bunul imobil care face obiectul prezentului contract de concesiune.
5 .2. Drepturile concedentului
5.2.I. Concedentul are dreptul s[ inspecteze bunul imobil concesionat, s[ verifice

stadiul de realizate a investifiilor, precum gi modul in care este satisfrcut interesul public prin
rcaltzarca activitdtii sau serviciului public, verificAnd respectarea obligafiilor asumate de
concesionar.

5.2.2. Verificarea se va efectua numai cu notificareaprealabil[ a concesionarului.
6. Obligafiile pd4ilor
6.1. Obligatriile concesionarului
6.I .L Concesionarul este obligat s[ asigure exploatarea eficace in regim de

continuitate gi de permanenf[ a bunului imobil care face obiectul concesiunii.
6.1.2. Concesionarul este obligat s[ pl[teasc[ redevenla.
6.I .3. Concesionarul are obligatria de a restitui bunul concesionat, dup[ expirarea

contractului de concesiune, in deplind proprietate, liber de orice sarcin[, inclusiv investitriile
rcaltzate, cel pufin in conditriile in care a fost preluat, in caz contrar urmAnd s[ suporte
contravaloarea daunelor produse.

6.I.4. Concesionarul poate investi ln bunul imobil concesionat sau poate rcahza lucr[ri
de moder-rnzate a acestuia numai cu acordul concedentului.

6.1 .5. in termen de 90 de zlle de Ia data incheierii contractului de concesiune
concesionarul este obligat sd depund, cu titlu de garanfie, o sum[ de 65 lei.

6.1.6. La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la
termen, excluzAnd forfa majord gi cazul fortuit, concesionarul este obligat s5 asigure
continuitatea prest[rii activitefii sau serviciului public, ln conditriile stipulate in contract, pAnl
la preluarea acesteia de c[tre concedent.

6.I .7 . in cazul in care concesionarul sesizeaz[ existenfa sau posibilitatea existenfei unei
cavze de naturd s[ conducd la imposibilitatea realizdrli activitdtrii sau serviciului publie, va
notifica de indat[ acest fapt concedentului, in vederea lu[rii m[surilor ce se impun pentru
asigurarea continuit[trii activit[tii sau serviciului public.

6.1 .8 . Concesionarul are obligafia de a onora anumite solicitari ale Ministerului
Sen[tetii, specifice sistemului sanitar (efectuare de gdrzl acordare de asistentr[ medical5 de
specialitate anumitor categorii de pacienfi etc), care vor fi reglementate prin ordin al
ministrului sdn[tltii.

6 .2 . Obligatiile concedentului
6 .2.1. Concedentul este obligat s[ nu il tulbure pe concesionar in exercitriul drepturilor

rczultate din prezentul contract de concesiune.
6.2.2. Concedentul nu are dreptul sd modifice ln mod unilateral contractul de

concesiune, in afard, de cazutile prev[zute expres de lege gi de prezentul contract.
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