
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind cesiunea contractului de concesiune nr.36144/2006  încheiat între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi Dr. Demetrian Camelia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Demetrian Camelia 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.11.2016; 
           Având în vedere raportul nr._____/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune cesiunea contractului de concesiune nr.36144/2006  încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Dr. Demetrian Camelia, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Demetrian Camelia; 
          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 şi Ordinul 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.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, art.61, 
alin.2, art.123, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă cesiunea contractului de concesiune nr.36144/18.05.2006 încheiat  între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Demetrian Camelia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Demetrian Camelia, către Dr. Radu Mirela, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Radu Mirela, având ca obiect 
spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situate în municipiul Craiova, Aleea Arh. 
Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă). 

Art.2. Se aprobă modificarea cuantumului redevenţei aferente, conform Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.199/2016. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a  contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Cabinetul Medical Individual 
Dr. Demetrian Camelia şi Cabinetul Medical Individual Dr. Radu Mirela vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

INIŢIATOR,             AVIZAT, 
PRIMAR                PT.SECRETAR, 

Lia Olguţa VASILESCU                  Ovidiu MISCHIANU 



                                                                                                                                                                                                                                                          
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr._______/______2016                               
                                                                                                                                  SE APROBĂ, 
                                                                                                                                     PRIMAR, 

                                                  Lia Olguţa VASILESCU 
 

 

RAPORT 
 privind modificarea contractului de concesiune nr.36144/18.05.2006 încheiat între Consiliul Local 

al Municipiului Craiova şi Dr. Demetrian Camelia, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Demetrian Camelia 

  
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea spaţiilor 
cu destinaţia de cabinete medicale, a Hotărârii Consiliului Local nr.238/27.12.2004, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.85/27.02.2006 a fost încheiat contractul de concesiune 
nr.36144/18.05.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Glăvan Viorel, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Glăvan Viorel, pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical în 
suprafaţă de 31,34 mp situat în Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclina Craioviţa 
Nouă). 
 Durata acestui contract este de 15 ani, începând de la data 01.06.2006,  până la 31.05.2021.  
 Ulterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.224/2010 a fost întocmit 
Actul Adiţional nr.1/2010 la contract, ca urmare a înlocuirii concesionarului, care devine Dr.Demetrian 
Camelia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Demetrian Camelia.În conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.804/19.12.2013 a fost încheiat Actul Adiţional nr.2/2014 prin 
care s-a modificat obiectul contractului de concesiune, în sensul diminuării suprafeţei de la 31,34 mp la 
29,24 mp.   
 Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen. 
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.173734/31.10.2016, doamna 
Dr. Demetrian Camelia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Demetrian Camelia solicită 
schimbarea parţii contractante la contractul de concesiune nr.36144/18.05.2006, în sensul preluării  
contractului de concesiune mai sus menţionat de către Dr.Radu Mirela, întrucât a vândut praxisul C.M.I. 
Dr.Demetrian Camelia, doamnei Radu Mirela, medic specialist în specialitatea medicină de familie, 
domiciliată în Craiova, Bld.Decebal, nr.87, bl.N11, sc.B, ap.4, judeţul Dolj, în baza contractului de 
vânzare nr.34/25.10.2016 (prin Notar Public Cătănoiu Georgeta).                                                                                                                                                             
 Transmiterea praxisului de medicină de familie este reglementată de Legea nr.95/2006 privind 
reforma sănătăţii la art.69, alin.3, iar normele de stabilire a stabilire a criteriilor şi metodologiei de 
preluare a activităţii unui praxis existent sunt aprobate prin  Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice 
nr.1322/02.11.2006. 
 Praxisul de medicină de familie reuneşte atât patrimoniul de afecţiune profesională şi clientela 
reprezentată de pacienţi şi alţi beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet, cât şi infrastructura cabinetului 
care este reprezentată de spaţiul/imobilul în care se desfăşoară activitatea cabinetului, şi poate fi deţinută 
în proprietate de către medic sau se poate afla în folosinţa medicului în una dintre formele prevăzute de 
lege. 



 Prin cererea cu nr.173742/31.10.2016 d-na Radu Mirela, reprezentant legal al Cabinetului 
Medical Individual Dr.Radu Mirela solicită preluarea (cesiunea) contractului de concesiune  
nr.36144/18.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Demetrian Camelia, 
medic titular Cabinetului Medical Individual Dr. Demetrian Camelia.  
 În susţinerea celor solicitate, d-na Dr.Radu Mirela  a anexat la cerere următoarele documente: 
copia C.I., contractul de vânzare nr.34/25.10.2016, autentificat de Notar Public Cătănoiu Georgeta, 
încheiat între d-na Dr. Demetrian Camelia, reprezentant legal al Cabinet Medical Individual Dr. 
Demetrian Camelia şi d-na Radu Mirela, având ca obiect preluarea praxis-ului de medicină de familie al 
Cabinetului Medical Individual Dr.Demetrian Camelia de către d-na Radu Mirela, Certificat de membru 
al Colegiului Medicilor din România nr.DJ.016.0534/25.10.2016 valabil până la 24.10.2017, Asigurarea 
Malpraxis, Certificat Medic  Specialist Medicină de Familie nr.29397/13.10.2016, Certificat de 
Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea I, numărul  T34918 din data 31.10.2016, 
Certificatul de Avizare a cabinetelui medical individual 169/27.10.2016 emis de Colegiul Medicilor, 
Diploma de Licenţă. 
       Prin Hotărârea Consiliului Local nr.199/26.05.2016 s-a aprobat însuţirea Raportului de Evaluare 
întocmit de Rova Partners S.R.L., având ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenţei pentru 
spaţiile cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate privată a municipiului Craiova, aflate în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.Conform Raportului de Evaluare înaintat prin 
adresa cu nr.44917/10.03.2016, au fost estimate valorile de piaţă, fără TVA, ale nivelului minim al 
redevenţei pentru imobilele ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova, în care se desfăşoară 
activităţi medicale,  astfel că,  pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 29,24 mp 
situat pe Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă), spaţiu ce face obiectul 
contractului de concesiune nr.36144/18.05.2006, s-a stabilit un cuantum de 16,80 lei/mp/lună. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere prevederile 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, în conformitate cu 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.36, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5, lit.b, art.45, alin.3, art.61, alin.2, art.115, 
alin.1, lit.b şi art.123, alin.1 din  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
propunem spre analiză şi aprobare :  
 1. - Cesiunea contractului de concesiune nr.36144/18.05.2006 încheiat  între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Dr.Demetrian Camelia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Demetrian Camelia către Dr.Radu Mirela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Radu 
Mirela.     
 2. - Modificarea redevenţei conform H.C.L. nr.199/26.05.2016. 
 3. -Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a 
contractului de concesiune nr.36144/18.05.2006, conform punctului 1 şi 2 din prezentul raport. 
 4. - Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr.238/2004 şi H.C.L. nr.85/2006. 

 
        
         Director Executiv,                                                Vizat ptr. legalitate,                               

                 Cristian Ionuţ GÂLEA                                              Direcţia Juridică                    
                cons. jur. Isabela CRUCERU 
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