
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA  

          
                                                          

                                                                                                    PROIECT 
 

                                                                              
HOTĂRÂREA NR. ______ 

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi în 

comisia de contestaţie 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
21.07.2016;  
           Având în vedere raportul nr.119459/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu, prin 
care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi în 
comisia de contestaţie; 
            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.68/2008 
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 
activităţi conexe actului medical aprobată prin Legea nr.598/2001; 
            În temeiul art. 36, alin. 2, lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.3, art.45 alin. 1 şi 
art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată,  privind administraţia publică locală; 
 
 

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

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

Art.2. La data intrarii în vigoare a prezentei hotărârii, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.27/2012. 

  Art.3. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi persoanele desemnate la 
art.1 din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
INIŢIATOR,       AVIZAT, 

PRIMAR,        PT. SECRETAR, 
         Lia-Olguţa VASILESCU          Ovidiu MISCHIANU 

                                                                                                        



 
                                                              ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. ______/2016 
 
 

Comisia pentru vânzarea spaţiilor  
cu destinaţia de cabinete medicale 

 
Membri: 
 

 1. _____________________ - consilier municipal 
 
           2. _____________________ - consilier municipal 
 
 
Supleanţi:  
 

1. _____________________   - consilier municipal 
 
2. _____________________    - consilier municipal 

 
 
 
 
                                  Comisia de contestaţie 
 
Membri: 
 

1. _____________________     - consilier municipal 
 

2. _____________________     - consilier municipal 
 
 
Supleanţi:  
 

3. _____________________ - consilier municipal 
 
4. _____________________ - consilier municipal 

 
 

 
 

 



 
 
                                                              ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. ______/2016 
 

 

Comisia pentru vânzarea spaţiilor  
cu destinaţia de cabinete medicale 

 

Membri: 
 

 1. _____________________ - consilier municipal 
 

           2. _____________________ - consilier municipal 
 
 

Supleanţi:  
 

1. _____________________   - consilier municipal 
 

2. _____________________    - consilier municipal 
 

 
 

 

                                  Comisia de contestaţie 
 
Membri: 
 

1. _____________________     - consilier municipal 
 

2. _____________________     - consilier municipal 
 

 
Supleanţi:  
 

3. _____________________ - consilier municipal 

 
4. _____________________ - consilier municipal 

 
 

 
 

 



Municipiul Craiova  
Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Patrimoniu 

Nr . 119459 /      .07.2016                                                        Se aprobă, 

                                                                                           Primar 

                                                                                 Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 

                                                             
 
 
                                                        

RAPORT 
 

În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 68/28.05.2008 publicată în Monitorul  
Oficial nr. 428/06.06.2008 aprobată cu modificări prin Legea nr.192/2011 spaţiile proprietate 
privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a 
ordonanţei, funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate potrivit O.G. nr. 124/1998 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi spaţiile în care se desfăşoară 
activităţi conexe actului medical, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice 
conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, se vând prin 
negociere directă sau, după caz, prin licitaţie publică cu strigare în condiţiile prevăzute de 
ordonanţa de urgenţă. 
 Pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, potrivit art. 5 din O.U.G.  
nr. 68/28.05.2008 se constituie, prin dispoziţie a Primarului, o comisie de vânzare a spaţiilor 
şi o comisie de contestaţie. Fiecare comisie este formată din:  
 a) două persoane din aparatul de specialitate al Primarului; 
 b) un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene; 
 c) un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor şi un reprezentant al colegiului  
teritorial al medicilor dentişti;  
 d) un reprezentant al directiei generale a finantelor publice judetene; 
 e) 2 consilieri locali ai municipiului Craiova.  
 Potrivit actului normativ evocat, membrii comisiei de vânzare şi ai comisiei de  

contestaţie îşi desemnează un preşedinte, iar secretariatul tehnic al comisiilor este asigurat 
prin grija secretarului unităţii administrativ - teritoriale. 

În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la lucrările comisiei, aceştia vor 
fi înlocuiţi de membrii supleanţi stabiliţi prin dispoziţie a primarului. 

Membrii comisiilor nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la o persoană 
juridică care solicită cumpărarea spaţiului medical, respectiv nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini 
până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a formulat o cerere de cumpărare a 
spaţiului medical. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile de la constatare, comisiile se 
completează cu alţi membri din rândul supleanţilor. 
 Potrivit art. 6 alin. 1, comisia are următoarele atribuţii: 
 a) desemnează la prima sedinţă preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei; 
 b) ţine evidenţa spaţiilor medicale care cad sub incidenţa prezentei ordonante de 
urgenţă; 



 c) în cazul vânzării prin negociere directă, negociază cu cumpărătorul şi aprobă preţul  
minim de vânzare al spaţiilor medicale, care nu poate fi mai mic decât preţul stabilit în baza 
raportului de evaluare; 
 d) participă la desfăşurarea licitaţiei publice cu strigare. 
 Pentru activitatea depusă în cadrul comisiilor, membrii acestora au dreptul la o  
indemnizaţie al cărei cuantum şi condiţii de acordare se stabilesc prin hotărâre a consiliului 
local, cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene. 
 Pentru punerea în aplicare a prevederilor  O.U.G. nr. 68/2008, la nivelul Municipiului  
Craiova, prin Hotărârea nr. 27/05.07.2012, Consiliul Local al Municipiului Craiova a desemnat 
reprezentanţii în cele două comisii. Având în vedere încheierea mandatului consilierilor locali 
desemnaţi prin H.C.L. nr. 27/05.07.2012   în raport de prevederile  Hotărârii nr.3/23.06.2016 
prin care s-a  declarat  legal constituit Consiliul Local al Municipiului Craiova, se impune cu 
necesitate desemnarea pentru aceste comisii de consilieri locali nou aleşi. 
 Faţă de cele prezentate  în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă 
nr. 68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietatea privată a statului sau a unităţilor  
administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi conexe actului medical aprobată prin Legea nr.192/2011 şi în temeiul art. 
36, alin. 2, lit. c, coroborat cu alin.5 lit b din Legea nr. 215/2001 republicată privind 
administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local: 

− desemnarea din rândul consilierilor locali ai municipiului Craiova a 4 membri  

( 2  titulari şi 2 supleanţi) pentru a face parte din componenţa comisiei de vânzare şi a 4 membri 
( 2 titulari şi 2 supleanţi) pentru comisia de contestaţie, ambele constituite în vederea vânzării 

spaţiilor medicale ce intră sub incidenţa dispoziţiilor O.U.G. nr. 68/2008 aprobată prinLegea 
nr.192/2011. 

      - încetarea efectelor H.C.L. nr. 27/2012 privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului 
Local al Municipiului Craiova în comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete 
medicale, precum şi în comisia de contestaţie. 

 
 

 

 
 
 
      Director Executiv,                                                         
           Cons.jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                       
 
 
                                                                                                                         
 
                                                                                                                   Întocmit, 
 
                                                                                                                  Cons.Silvia Nănău 
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