
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006  încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic titular al 

Cabinetului Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.01.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.3348/2022, raportul nr.5305/2022  
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.5419/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Bogdanschi Mariana; 
          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, cu modificările și completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.  Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006,  având ca 
obiect exploatarea spațiului cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 
28,18 mp., aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.1 
Decembrie, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), prin cesiunea acestuia 
către S.C. Ecografie 3D S.R.L., reprezentată legal prin Nicoli Narcisa, medic 
primar medicină de familie, în calitate de administrator. 

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

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Ecografie 3D S.R.L. și 
Cabinet Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana 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.3348 /06.01.2022                                                                              
 
 
                                             Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual 
Dr. Bogdanschi Mariana, prin cesiunea acestuia către S.C. Ecografie 3D S.R.L. 
 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale, a fost încheiat contractul de concesiune nr.34216/19.05.2006 între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Bogdanschi 
Mariana, pentru spaţiul medical în suprafaţă de 28,18 mp, situat în Craiova,  str. 1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac), judeţul Dolj, spaţiu aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova şi 
aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 Durata concesiunii a fost de 13 ani şi 5 luni, începând de la data 01.06.2006 până la data de 30.10.2019, 
fiind prelungit ulterior, prin actul adiţional nr.3/2019, încheiat în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.454/2019, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, respectiv, 
până la data de 15.07.2026. 
 Prin adresele depuse la Primăria Municipiului Craiova, de către doamna Bogdanschi Mariana, medic titular 
al Cabinetului Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana şi doamna Nicoli Narcisa, în calitate de reprezentant 
legal al Ecografie 3D S.R.L., acestea ne înştiinţează despre vânzarea, respectiv cumpărarea praxisului de medicină 
de familie aparţinând Cabinetului Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana, depunând în acest sens contractul 
de vânzare - cumpărare praxis autentificat la notar, şi, solicită pe această cale, modificarea contractului de 
concesiune nr.34216/19.05.2006, în sensul înlocuirii părţii contractante, Bogdanschi Mariana, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana cu Ecografie 3D S.R.L., reprezentată legal de dr. Nicoli 
Narcisa, în calitate de administrator. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.13.1. din contractul de concesiune nr. 34216/19.05.2006, 
prevederile Hotărârii de Guvern nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.85/2006, în conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr.124/1998, Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii şi Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr.1322/2006 privind aprobarea normelor 
de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent, precum şi în conformitate cu 
prevederile cu art.108, art.129, alin.2, lit.c coroborat cu alin.6, lit.b şi alin.7, lit.c, art.139, alin.1 coroborat cu 
alin.3, lit.g art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c, art.354, art.355 şi art.362 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară şi oportună 
promovarea proiectului de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Bogdanschi Mariana, prin cesiunea acestuia către Ecografie 3D S.R.L., reprezentată legal de Nicoli 
Narcisa, medic primar medicină de familie, în calitate de administrator. 
                                                              
   
                                                                             PRIMAR,                                                                                                                      
                                                                  Lia - Olguţa VASILESCU                                        
 

 

                    Director Executiv,                                                                      Şef Serviciu,                        
       Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                         Victor COSTACHE 

 



 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr.5305/10.01.2022                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                        
 
 
 

         RAPORT 
privind modificarea contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr. 
Bogdanschi Mariana, prin cesiunea acestuia către S.C. Ecografie 3D S.R.L. 
  

 
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.34216/19.05.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana pentru spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 28,18 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac), aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova. 

Conform clauzelor contractuale, durata acestui contract a fost de 13 ani şi 5 luni, începând 
de la data 01.06.2006, până la data de la 30.10.2019, fiind prelungit ulterior prin actul adiţional 
nr.3/2019 încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.454/31.10.2019, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială,  
până la data de 15.07.2026. 
 Prin adresa nr.229475/20.12.2021, Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana, solicită cesiunea contractului de concesiune 
nr.34216/19.05.2006 către  Ecografie 3D  S.R.L., reprezentată legal de Nicoli Narcisa, ca urmare 
a vânzării praxisului de medicină de familie, depunând în acest sens, contractul de vânzare praxis 
autentificat sub nr.3709/16.12.2021 de către Societatea Profesională Notarială Ilie Victor Florea, 
prin notar Gașpar Monica - Ortansa. 
 Astfel, în temeiul Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr.1322/2006 a intervenit 
contractul de vânzare praxis mai sus menţionat, prin care Cabinetul Medical Individual medicină 
de familie dr. Bogdanschi C. Mariana, reprezentată legal prin doamna Bogdanschi C. Mariana 
vinde praxisul de medicină de familie către Ecografie 3D S.R.L., reprezentată legal de doamna 
Nicoli Narcisa, medic primar medicină de familie.                                                                                                        
 Transmiterea praxisului de medicină de familie este reglementată de Legea nr.95/2006 
privind reforma sănătăţii la art.73, alin.3, iar normele de stabilire a criteriilor şi metodologiei de 
preluare a activităţii unui praxis existent sunt aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice 
nr.1322/2006. 
 Conform Legii nr.95/2006, art.73, alin.3 „Preluarea activităţii unui praxis existent de către 
un alt medic de familie, în condiţiile încetării activităţii medicului titular, se face prin transmiterea 
patrimoniului de afectaţiune profesională deţinut către medicul care preia praxisul.  Noul 
deţinător va aduce la cunoştinţă autorităţilor de sănătate publică teritoriale, caselor de asigurări de 



sănătate, respectiv pacienţilor, preluarea praxisului.“ 
 Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr.1322/2006, praxisul de medicină de 
familie reuneşte patrimoniul de afectaţiune profesională, infrastructura cabinetului şi clientela 
reprezentată de pacienţi şi alţi beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet. Preluarea activităţii poate 
fi realizată de către un medic specialist de medicină de familie, persoană fizică, ori de o unitate 
sanitară cu profil de medicină de familie, în formele de organizare prevăzute de lege, prin 
reprezentantul legal, în care cel puţin un medic este confirmat în specialitatea medicină de familie. 
 Medicii, persoane fizice şi unităţile sanitare prevăzute mai sus, trebuie să facă dovada 
dreptului de exercitare a profesiei, respectiv a înregistrării la Registrul unic al cabinetelor medicale 
la autoritatea de sănătate publică judeţeană.       
 Medicii, persoane fizice şi unităţile sanitare prevăzute mai sus, trebuie să facă dovada 
dreptului de exercitare a profesiei, respectiv a înregistrării la Registrul unic al cabinetelor medicale 
la autoritatea de sănătate publică judeţeană. 
 În cazul de faţă, cumpărătorul, Ecografie 3D  S.R.L., cu sediul social în Craiova, str. Nicolae 
Titulescu nr. 52, judeţul Dolj și sediul secundar (punct de lucru) în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 14, judeţul Dolj, este reprezentată legal de Nicoli Narcisa, medic medicină de familie şi are ca 
obiect de activitate principală, conform CAEN: 8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializată. 
 Prin cererea cu nr.229478/20.12.2021, doamna Nicoli Narcisa, în calitate de reprezentant 
legal al S.C. Ecografie 3D S.R.L solicită preluarea contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana, menţionând că, în conformitate cu 
prevederile contractului de vânzare - cumpărare praxis, aceasta a achiziţionat praxisul cabinetului 
medical de medicină de familie al dr. Bogdanschi Mariana, care îşi desfăşoară activitatea în 
imobilul situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), 
contract prin care părţile au fost de acord cu cesionarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor ce decurg 
din contractul de concesiune nr.34216/19.05.2006 şi actele adiţionale încheiate cu Consiliul Local 
al Municipiului Craiova. 
 La punctul de lucru al Ecografie 3D  S.R.L., situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac), care face obiectul contractului de vânzare - cumpărare praxis 
menţionat mai sus şi al contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 îşi va desfăşura activitatea 
Duţă Maria, în calitate de medic titular. 
 În susţinerea celor solicitate, doamna Nicoli Narcisa, a anexat la cerere următoarele 
documente: C.I., contractul de vânzare praxis autentificat sub nr.3709/16.12.2021 de către Notar 
Public Gașpar Monica - Ortansa, Certificatul de Înregistrare al Ecografie 3D S.R.L., Certificat 
constatator, Actul Constitutiv, Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 
partea a II-a sub numărul 364187 din data 20.12.2021 pentru punctul de lucru, Certificat de Avizare 
a cabinetelor medicale din societăţile medicale cu personalitate juridică nr.207/16.12.2021 emis 
de Colegiul Medicilor. De asemenea, sunt depuse pentru reprezentantul legal - Certificat de 
membru al Colegiului Medicilor din România nr.103697/14.10.2021, Avizul anual privind 
exercitarea profesiei de medic şi Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis),  şi pentru medicul 
titular care îşi va desfăşura activitatea la acel punct de lucru, C.I., Certificat de membru al 
Colegiului Medicilor din România nr.29715/01.02.2018, Avizul anual privind exercitarea profesiei 
de medic şi Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis). 
 Menţionăm că dr. Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Bogdanschi Mariana a achitat redevenţa datorată în baza contractului nr.34216/19.05.2006.  
 Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.13.1. din contractul de concesiune nr. 



34216/19.05.2006, prevederile Hotărârii de Guvern nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii 
cu destinaţia de cabinete medicale, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2006, în 
conformitate cu art.1315 Cod Civil, Ordonanţa de Guvern nr.124/1998, Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii şi Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr.1322/2006 privind 
aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis 
existent, precum şi, în conformitate 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre analiză şi aprobare : 

–  Modificarea contractului de concesiune nr. 34216/19.05.2006 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr.  Bogdanschi Mariana, ce are ca obiect exploatarea spaţiului  cu 
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 28,18 mp, situat în Craiova, str. 1 
Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), prin cesiunea acestuia  
către Ecografie 3D S.R.L. reprezentată legal prin Nicoli Narcisa, medic primar medicină 
de familie, în calitate de administrator.                                                               

–  Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr. 34216/19.05.2006, conform punctului mai 
sus menţionat. 

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

 
 

Director Executiv, Şef Serviciu, 

Cristian Ionuţ GÂLEA   Victor COSTACHE 

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.Radu Daniela 
 

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. 5419   / 10.01.2022 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 
 Având in vedere: 
- referatul de aprobare nr.  3348/06.01.2022, 
- raportul Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Urmărire Contracte Agenţi Economici nr. 5305/ 
10.01.2022 prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr. 
34216/19.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi 
Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana, prin 
cesiunea acestuia către S.C. Ecografie 3D S.R.L; 
- prevederile pct.13.1.din contractul de concesiune nr. 34216/19.05.2006, prevederile 
Hotărârii de Guvern nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de 
cabinete medicale, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2006, în 
conformitate cu art.1315 Cod Civil, cu Ordonanţa de Guvern nr.124/1998, Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice 
nr.1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de 
preluare a activităţii unui praxis existent, precum şi, în conformitate 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 
cu modificările şi completările ulterioare 

AVIZAM FAVORABIL 

  raportul Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Urmărire Contracte Agenţi Economici nr. 
5305/10.01.2022, prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr. 
34216/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi 
Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.  Bogdanschi Mariana, ce are 
ca obiect exploatarea spaţiului  cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 28,18 mp, 
situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), prin 
cesiunea acestuia  către Ecografie 3D S.R.L. reprezentată legal prin Nicoli Narcisa, medic 
primar medicină de familie, în calitate de administrator și împuternicirea Primarului 
Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a contractului de 
concesiune nr. 34216/19.05.2006. 

          Director Executiv,                                         Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     cons. jur. Olga Georgescu 

 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea        Imi asum  responsabilitatea privind                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului          legalitatea actului  administrativ                                         

                    Semnatura:                                                                  Semnatura: 
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