
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125156/2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ţăpârdea Aurelia-Ancuţa, medic titular 

al Cabinetului Medical Individual Dr.Ţăpârdea I. Aurelia-Ancuţa 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2017; 
           Având în vedere raportul nr.18891/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 125156/2005 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 Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea 
unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale 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 prelungirea duratei 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, 
având ca obiect spaţiul situat în municipiul Craiova, str. Craioviţa Nouă, bl.160 G, 
ap.1, pentru o perioadă de 6 ani şi o lună, începând cu data de 02.03.2017, până la 
data de 01.04.2023. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.125156/2005. 

Art.3. 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.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Cabinetul Medical Individual Dr.Ţăpârdea I. 
Aurelia-Ancuţa vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
              INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PT. PRIMAR,  PT. SECRETAR, 
            VICEPRIMAR,   Ovidiu MISCHIANU 



 

                           Mihail GENOIU 
  
  
  

 
 
 
 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr.18891/______2017                                                                                                                                          
                                                                                                                             SE APROBĂ, 
                                                                                                                             Pt. PRIMAR, 
                        VICEPRIMAR 

                                                      MIHAIL GENOIU 
 

 

 

    RAPORT  
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125156/28.01.2005 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ţăpârdea  Aurelia - Ancuţa, medic titular al 
Cabinet 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 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 Cabinetului Medical Individual Dr. Ţăpârdea I. Aurelia - Ancuţa pentru 
spaţiul cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 15,73 mp situat în Craiova, str.Craioviţa 
Nouă, bl.160G, ap.1. 
 Durata acestui contract este de 12 ani şi 2 luni începând de la data 03.01.2005,  până la 
02.03.2017.   
 Conform art.3.2. " Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu 
cel mult jumătate din durata sa iniţială, astfel încât durata întregului contract să nu depăşească 
49 de ani", Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa  poate beneficia de o prelungire a duratei contractului de 
concesiune cu 6 ani şi o lună . 
 Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen. 

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.11841/30.01.2017, d-na 
Ţăpârdea  Aurelia - Ancuţa, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ţăpârdea  I. 
Aurelia - Ancuţa solicită prelungirea contractului de concesiune, depunând în acest sens 
următoarele documente: copia C.I., Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din 
România nr.DJ.017.010/04.01.2017, valabil până la data de 09.01.2018, Asigurarea Malpraxis, 
Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea I sub numărul 
574463 din data 23.05.2003, codul IBAN, contractul de concesiune nr.125156/28.01.2005. 
                                                                                                                                                                                                                                           
 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,  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 - Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125156/28.01.2005, cu 6 ani şi 1 
lună, începând de la 02.03.2017  până la data  de 01.04.2023. 
 2 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.125156/28.01.2005, conform punctului mai sus 
menţionat. 
 3 - 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 
 
                                                                                                                                                    

               

                      
  

 

  

                 
                 

                          
         

 



MUNICIPIEL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIP11,11.11 CRAIOVA 
Direc ţia Patrimoniu 
Serviciul Urm ă rire Contracte, Agen ţ i Economici 

Nr, 	/..2016 

Acr .  ADIŢ IONAL Nr. 1 /2016 
la contractul de concesiune nr. 125156 din 28.01.2005 

intre 
CONSILIIIL LOCAI„ AL MUNICIIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in C:raiova, str. A. I. Cuza nr. 7, cod fiscal 

4417214, reprezentat prin Primarul Municipiului Craiova, in calitate de concedent ş i 

ŢAPARDEA AURELIA-ANCULA (domiciliat ă  in Craiova, str. 	 udetul 

Dob). CINI) : 	 , medic titular al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL 	APAKI)LA ALIKELIA- 

ANCUTA, cu sediu I social in Craiova. : 	 inregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor . 	., „ „ 

Mcdicale, partea I. sub num ă rul 574463 din 23.05.2003, cod fiscal 2570212163304, tn calitate de concesionar. 

in conformitate CLI prevederile H.C.I..nr.199/26.05.2016, precum si cu prevederile I I.C.I..nr.238/27.12.2004 

moditical ă  prin 1-1.C.1..m.85,27.02.2006. s-a Incheiat prezentul act aditional la contractul de concesitme nr. 

125156/28.01.2005. 
Art.l. Sc modific ă  si se completeaz ă  pct.4.I din contract, care va avca urm ă tortil continut: 

4.1. Redeventa este de 16,00 leilmplluna. incepând cu 01.01.2016. 
4.1.I.Redeventa anuala este in suma de 3.020,16 lei (251,68 lei/lun ă ). 

4.1.2.1)iferenta de achitat pentru 2016 este in SIIM ă  de 2.949,16 lei si se va achita pân ă  la 31 lanuarie 2017. 

Art.II. Sc reformulcaza pct.4.4. din contract. astfel: 
"Incepand din anul 2017. plata recleventei se a efectua in clotra transe egale astfel: 

- transa I (aferent ă  perioadei 01 ianuarie - 30 iunie) - p ănă  la 31 martie a fiec ărui an: 

- transa 11 (aferent ă  perioadei 01 iulic - 31 decembrie) - p ă n ă  la 30 septembrie a fiec ărui an, in contul 

concedentului nr.R023TRE129121A300530X XXX, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, Cod Unic de inregistrare 

- 4417214." 
Art.III. CelcIalte pre‘ederi ale contractului de concesiune nr.125 I 56/28.01.2005 r ămăn neschimbate. 

ArtIV.Prezentul act aditional devine parte integrant ă  a contractului de concesiune nr.125156/28.01.2005, flind 

intocmit in 2 (dou ă ) exemplare. câte unul pentru fiecare parte. 

Concetlent, 	 Concesionar, 

CONSILIEL LOCAL AL MUNIC 	1,1 CRAIOVA 	 DR. TĂP/ARDEA AUIZELIA-ANCUŢA 
medic titular al 

PRINIA 	 CABINETULUI MEDICA1, INDIVIDUAL 

LIA OLGUŢA 	SCU 	 DR. LĂPÂRDEA AURELIA-ANCUŢA 

Direc ţia Patrimoniu, 
Director Executiv, 	 Vizat, 

Cristian Ionu ţ  GALEA 	CIontrol Financiar-Preventiv, „ 
Director Executiv, 

Lucia STEFAN 

Vizat pentru legalitate, 
Direc ţ ia Junitlic ă , 

cons.jur.lsabela CRUCERE 



CMI TAPARDEA AURELIA-ANCUTA 
CRAIOVA 

Str.Magnoliei b1.160Q ap.2 
Nrt 	 

DOMNULE PRIMAR 

Subsemnata Tapardea Aurelia-Ancuta medic de 
familie,reprezentant legal al CMI Tapardea Aurelia Ancuta 
situat in Craiova 	 si avand contractul de 
concesiune nr.125156/28.01.2005 cu Primaria Craiova,va solicit prelungirea 
acestui contract. 

Semnatitra, 

\\, 

Domnului Primar al Mun.Craiova, 
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Nr. DJ.017.010 

Nota: Certificatul de membru se vizeaza anual pe baza asigurarii de raspundere civila pt greseli 
in activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv. 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA 

COLEGIUL MEDICILOR DOLJ 

04.01.2017 

CERTIFICAT DE MEMBRU 

Colegiul Medicilor Dolj autorizeaza pe: 

DR. TAPARDEA AURELIA ANCUTA 

Absolvent(a) a (1) Facultatii: 

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova 

Serie si numar diploma: 

SERIA A, NR. 3314 

Specialitate: 

MEDICINA DE FAMILIE MEDIC PRIMAR 

Atestat de studii complementare: 

ULTRASONOGRAFIE GENERALA 

sa practice profesiune de medic potrivit prevederilo art. 384 a titlului XII privind 
exercitarea profesiei de medic, organizarea si functionarea CMR, din Legea nr.95 
/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 

Activitatile autorizate se pot desfasura cu indeplinirea conditiilor de dotare minima, 
iar dispozitivele medicale utilizate la desfasurarea activitatilor autorizate trebuiesc 
inregistrate la M.S.P. 

Titularul Certificatului a depus juramantul la dat .9,K 

PRESEDINTE, 

PROF. DR. TUDOR UDRISTOI-U 





111 	1 11 
01 Cr L01477!1,12 

GENE 
Poliţa de Răspundere Civil ă  
Profesional ă  (Malpraxis) 
a Cadrelor Medicale ş i a 
Farmaci ştilor 

Cod agen ţie 14 

Agen ţia CRAIOVA 1 
Adresa LOC, CRA1OVA JUD DOL Ţ  
STRADA CALEA BUCURESTI NUMAR 14A BLOC 

Telefon 0251406105 

În baza contractului de asigurare incheiat, Asigur ătorul se oblig ă  s ă  plăteasc ă  desp ăgubirea p ă n ă  la niveluI sumelor prev ăzute in poliţă , cu 

condi ţia pl ăţ ii de că tre Asigurat/Contractant a primei de asigurare, potrivit prevederilor Condi ţiilor Generale de Asigurare ş i a Condi ţiilor 

Particulare specifice de asigurare de r ăspundere civil ă  in vigoare Ia data emiterii prezentei poli ţe ş i a Actelor Declarative anexate 

toate fă cănd parte integrant ă  din contractul de asigurare. Prin semnarea poli ţei de asigurare, Asiguratul declar ă  că  a luat cunostin ţă  despre 

cuprinsul contractului de asigurare, este de acord cu con ţinutul acestuia şi I-a primit. 

Poliţa nr. 	 1000014776512 

Data emiteril 	 16.12.2016 

Poliţa anterioară  nr. 

Agentul 
Cod ASF 

Contractant/Asigurat 
Nume / Denumire 

CNP / CUI 
Adresa / sediu legal 

1000014415150 

GHEORGHE CONSTANTIN 
RAF98989 

TAPIRDEA ANCUTA 

- LPJ.1.1 

Tel. / Fax 

Specialitate medical ă  

Numar ani de vechime in profesie 

Perioada de Asigurare 

Poliţa anterioară  nr: 

Perioadâ Retroactiv ă : 

Perioad ă  Extinsă  de Notificare: 

Medic - Medicin ă  de familie 

peste 22 ani (inclusiv) 

de la 09.01.2017 ora 00 00  pârţă  la 09.01.2018 ora 00 00  

1000014415150 

de la 9.1.2014 orele 00 00  pana la 09.01.2017 orele 00 00  

60 de zile de la expirarea poli ţei 

Definiţ ii: 

Perioad ă  de Asigurare: reprezint ă  perioada in care tertul p ăgubit notifică  pentru prima data in scris Asiguratului 

sau orică ror institu ţii competente, un act de malpraxis sau o cerere de desp ăgubire, urmare a unor erori 

profesionale acoperite conform condi ţ iilor de asigurare, erori savar ş ite de Asigurat in Perioada de Asigurare sau 

in Perioada Retroactiv ă  specificat ă  pe 

Perioad ă  Retroactivă : Contractul de asigurare i ş i extinde acoperirea la erorile profesionale s ăvarş ite de că tre 

Asigurat in Perioada Retroactiv ă  specificat ă  in prezenta poliţă , cu condi ţia ca aceste erori, respectiv daunele, 

reclamaţiile sau cererile de desp ăgubire in leg ă tură  cu aceste erori, s ă  nu fie cunoscute la data emiterii 

prezentei 
Tri cazul "in care Asiguratul are cuno ştinta de orice eroare profesional ă  care a generat sau ar putea genera o 

cerere de desp ăgubire din partea tertilor p ăgubiţi sau are cuno ş tintă  despre producerea oric ă rei daune cauzat ă  

Asigură tor, 	 Contractant / Asig urat, 

Generali Romania Asignrare Reaniurare S.A. 

Companie membra a Gru‘ptYlui Generali, listat 1n Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de c ă tre IVASS sub nr. 26, Administrat ă  în 

sistem dualist, cu Sediul Socia ţ ,lin Bucure şti, Sector 1. Pia ţa Charles de Gaulle nr. 15. etajele 6 ş i 7, Cod po ş tal 011857: 

Telefon +4021 312 36 35, Fax +46 -f. 312 37 20, Call Center: +40372 010 202, wv\w.generali.ro , E-mail: info.rogenerali.com  Autorizată  

de Comisia de Supraveghere a Asigur ă rilor, Cod Unic RA-002, EN ISO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calit ăţ ii, Certificat R.C.: 

J40/17484/2007, C.I.F.: RO 2886621, Cod LEI : 213800J9BYTZ1Z4YK783, Capital social: 178.999.221,7 RON, avizat la 

ANSPDCP cu nr. 15699. 

Ramura 416 

Pagina 1 din — 
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BANCA COMEECIALA ROMANA S.A. 	 01-2027 09:25 

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST 

Ed. Regina Elisabeta nr. 3, Sector 3, Buourestg, cod o300 .-_e 
Inmatriculata la Regisfrul Comertului: 046/90/U991 

Inm,atriculata la Registrul Bancar Nr. RE-PDR-40-009/18 02. -t999 

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757 

Inregistrata la Registrul de evidensa a prelucrarilor de date cu caracter personal sub 

nr. 3776 si 3772 

Capital Social: U.625.341.614,50 lei 

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro ; Email: contact.centerbcr.ro  

InfoBCR: 0800.891_BCR (0800.80:.227), apelab • l gracuit. din orice retea nationala; 

+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la sarif normal 

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 25-01-2017 

pe perioada: 25-01-2017 - 25-01-2017 

Cont Nou: 	2511.A01.0.4143588.0134.ROL 	 Cont Vechi: 2511.1-30648.17ROL 

Cod IBAN Nou: R047RNCB0134041435880001 	 Cod IBAN Vechi: R057RNCB2606000306480001 

Valuta: 	RON 

Titular: 	Tapardea Aurelia-Ancuta Cab Individual 	 CIC:4143589 	CUI/CNP: 

Medical De Familie 

Tip Produs: 	Cont curent PFA ROL - ent.crt. persoana •uridica lei 

Dtal tranzactii finalizate pe perioada: 	 25-01-2617- 25-01-20:7 

Sold contabil final la: 	 25-01-2017 

Alte informatii: 

Sold disponibil la: 	 25-01-2017 09,25 

0.00 

14,629.96 

14,629.96 

Incepand cu data de 01.01.2009, codificarile de tip IBAN vechi alocate conturilor dv. si  disponibile n partea dreapta a extrasului de cont, nu mal pot fi utilizate. ln acest sens, va rugam 
sa renuntati la utilizarea IBAN-unlor vechi aferente conturilor cu care efectuati operatiuni si sa folositi doar IBAN-unle noi comurscate de banca. Orice tranzactie inifiata prin indicarea 
codului IBAN vechl este respinsa a decontare. Sunt exceptate de la aceasta masura instrumentele de plata de debit aflate pe circuit bancar. 

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA. 

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent 	momentul editarli extrasulul de cont, in functie de obtgatiile de plata 
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editani extrasului de cont. 

Pag. 	1 	din 
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CONTRACT DE CONCES1UNE 

Nr. 	( 	din 

1. Părtile contractante 
1.1. CONSILIUL LOCAL AL NIUNICIPIULUI CRA1OVA, cu sediul in Craiova 

str. A, I. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentatâ prin ec. Antonie Solomon, având func ţ ia 
de Primar, in calitate de concedent, 

ş i 
1.2. TĂPÂRDEA AURELIA - ANCUTA (domiciliat ă  in Craiova, s 

medic titular al CABINETULUI MEDICAL 
11NUI V 1UUAL UK. 1 APAKULA 1. AUKEL1A - ANCUŢA, cu sediul social in Craiova, str. 

ap./ "inregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale partea I sub 
nr. 574463 din 23.05.2003, 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) în care func ţ ionează  Cabinetul Medical Individual Dr. T ăpârdea Aurelia - Ancu ţa, 
situat in Craiova, str. Craiovi ţa Nouă  bl. 160G, ap. 2, format din 5 inc ăperi in suprafaţă  total ă  
de 49,82 m2, conform schi ţei spa ţ iului (anexa nr. 1). 

2.2. Spaţiul este concesionat impreun ă  cu titularul Cabinetului Medical Individual Dr .  
Cau ţ il Lumini ţa ş i cu titularul Cabinetului Medical Individual Dr. Sterie Violeta conform 
acordului de voin ţă  privind impărţ irea timpului de folosin ţă  a spaţiului (anexa nr. 2). 

2.3. Suprafa ţa care face obiectul prezentului contract de concesiune este de 15,73 m2 , 
calculat ă  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 interzis ă  subconcesionarea in tot sau in parte, unei ter ţe persoane, a 
care face obiectul prezentului contract de concesiune. 

3. Termenul 
3.1. Durata concesiunii este de 12 ani ş i 2 luni, incepând de la data 03.01.2005. 
3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă  egală  cu cel mult 

• umătate din durata sa ini ţ ial ă, astfel incât durata intre£zului contract s ă  nu dep ăşească  49 de 
ani. 

4. Redeven ţa 
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 pre ţul pieţei, sub care redeven ţa nu poate fi acceptat ă . Dupâ neQociere cuantumul 
redeven ţei va fi prevăzut intr-un act adi ţ ional semnat de ambele p ărţ i contractante. 

4.3. Plata redevenţei se face prin conturile: 
- contul concedentului nr R095TREZ29121220207XXXXX, deschis la "Frezoreria 

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

Craiova. 



4 4 Pentru primii 5 ani. incepAnd din anul 2005, plata redevenlei se va face in primul
trirnestru al anului respectiv. Ulterior, termenul de plata a redeventei se va stabili piin u"t
ad i t ional

4 -5 Neplata redeventei in termenul previzut la pct. 4.1 dA dreptul concedentnlui si
pretindd penalitdti in cuantum de 0,25% din valoarea acesteia pe zi de inldrziere

4 7 Neplata redevenlei pentru o perioada de un an duce la rezilierea contractului.
-5 Drepturile pdrtilor
5 I Drepturile concesionarului
-5 I. I Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct. pe riscul Ei pe

raspunderea sa, bunul imobil care fbce obiectul prezentului contract de concesiune.
5.2. Drepturile concedentului
5 2.1. Concedentul are dreptul sd inspecteze bunul imobil concesionat, sb verifice

staeliul de reaiizare a investitiilor, precum Ei modul in care este satistbcut interesul public prin
realizarea activitatii sau serviciului public. verit-rcind respectarea obligatiilor asumate de
concesionar.

5.22. Yerificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului qi in
ru rnrdtoarele cond it i  i

6" Obligal i i le part i lor
6. l .  Obliga{i i le concesionarului
6. I. I Concesionarul este obligat sd asigure exploatarea eflcace in reqinr de

continuitate qi de permanentd a bunului imobil care lace obiectul concesiunii
6.1.2 Concesionarul este obligat sa pliteasca redevenfa.
6.1 i Concesionarul are obligatia de a restitui bunul concesionat, dupa expirarea

contractului de concesiune. in deplina proprietate, liber de orice sarcin6, inclusiv investitiile
realizate. cel pu{in in conditiile in care a fost preluat. in caz contrar urmdnd s6 suporte
contravaloarea daunelor produse

6.1.4. Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrhri
de nrodernizare a acestuia numai cu acordul concedentului.

6.1.5 in termen de 90 de zi le de la data incheieri i  contractului de concesiune
concesionarul este obligat s[ depun[. cu titlu de garantie. o sumh de 500.000 lei. reprezentind
o cotd-parte din suma datoratA concedentului cu titlu de redevenld pentru primul an de
activ' i tate.

6 | 6 La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajuneere la
rc-rnr€Il, excluzdnd tb4a major[ qi cazul fortuit, concesionarul este obligat ia isigure
Jontrnuitatea prestlrii activititii sau serviciului public. in conditiile stipulate in contract. pinb
.a preluarea acesteia de c[tre concedent.

6.I 7. in cazulin care concesionarul sesizeazi existenfa sau posibilitatea existenlei unei
.-zrLrZe de naturi sf, conducd la imposibilitatea realizdrii activitetii sau serviciului public, va
:l,rtifica de indatd acest fapt concedentului, in vederea luirii mSsurilor ce se impun pentru
:si gurarea continuit5lii activit[tii sau serviciului public.

6.1.8. Concesionarul are obligatia de a onora anumite solicitari ale Ministerului
\anAtetii. specifice sistemului sanitar (ef"ectuare de .qbrzi" acordare de asistenta medicall de
.oecialitate anumitor categorii de pacienti etc). care vor fi reglementate prin ordin al.-r I n i strului sdn6t6tii.

6 2 Obligatiile concedentului
6.2.1. Concedentul este obligat si nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor

:L'rLrltate din prezentul contract de concesiune.



6 2.2 Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de
concesittne. in afhra de cazurile previzute expres de le-ee qi de prezentul contract

6.2.3. Concedentul este obli-eat sh notifice concesionarului aparitia oriciror imprejurari
de naturb sI aducd atingere drepturilor concesionarului. daca are cuno$tinfa despre aceasta

7. l\.'lodifi carea contractului
7 I Concedentul poate modifica unilateral partea reglementari a prezentului contract

de concesiune. cu notit-icarea prealabild a concesionarului. din motive excepfionale legate de
interesul national sau local. dupa caz.

7 2.l.ln cazul in care modificarea unilaterald a contractului de concesiune ii aduce un
prejudiciu. concesionarul are dreptul sd primeascb in mod prompt o desp[gubire adecvath qi
efbctivf,.

7.2 2. in cat de dezacord intre concedent gi concesionar cu privire la valoarea
despigubirii. aceasta va fr stabilita de instanta.judecdtoreascd competenti.

7.2.3,Dezacordul dintre concedent qi concesionar cu privire la desp[gubiri nu poate sd
constituie un temei pentru concesionar care s[ conducd la sustragerea de la oblisatiile sale
contractuale.

8. incetarea contractului de concesiune
8.l. Prezentul contract de concesiune inceteazain urmdtoarele situalii.
a) la expirarea duratei stabilite in prezentul contract. dac[ p[rtile nu convin in scris

prelungirea acestuia, in condiliile legii;
b) in cazul in care interesul nalional sau local o impune. prin denunlarea unilaterala de

cltre concedent, cu plata unei despbgubiri juste qi prealabile in sarcina concedentului.
c) in cazul nerespectirii obligatiilor contractuale de cdtre concesionar. prin reziliere

unilaterald de cdtre concedent. cu plata unei despdgubiri in sarcina concesionarului.
d) in cazul nerespecthrii obligatiilor contractuale de cbtre concedent, prin rezilierea

unilateralb a contractului de cdtre concesionar. cu plata de desplgubiri in sarcina
concedentului;

e) la disparitia, dintr-o cauzd de fb4a majori, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilitetii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunfare. fbrl piata unei
desp[-eubiri;

fl schimbarea destinatiei spaliilor dupb concesionare atrage rezilierea de clrept a
contraclului de concesiune:

g) concesionarul poate denunta unilateral contractul de concesiune pentru motiye
personale, notificdnd concedentul cu 60 de zile inainte de data denuntarii,

h) in cazul in care titularul cabinetului medical nu mai desfbgoard activitate medicala.
9 Rlspunderea contractual6
9. 1. Nerespectarea de cdtre p[rtile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul

contract de concesiune atraqe raspunderea contractuala a pa4ii in culp6.
10. For,ta majord
l0 l. Nici una dintre pertile contractante nu rispunde de neekecutarea la termen Eilsau

de executarea in mod necorespunzator. total sau pa(ial. a oriclrei obliga{ii care ?i revine in
baza ptezentului contract de concesiune, dacd neexecutarea sau erecutarea necorespun zatoare
a obligatiei respective a fost cauzatd de forta majorh, astfel cum este definitb in lege.

10.2. Partea care invocd forta majord este obligata sd notifice celeilalte pa4i. in termen
de 48 ore de la producerea evenimentului, qi sd ia toate mdsurile posibile in vederea limitarii
consecintelor lui.



Concesionar, 

10.3. Dacă  în termen de 15 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaz ă . 
părţ ile au dreptul să  iş i notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune 
fără  ca vreuna dintre ele s ă  pretindă  daune-interese. 

11. Notific ă ri 
1 1 1 in accep ţiunea părţ ilor contractante orice notificare adresat ă  de una dintre acestea 

celeilalte este valabil indeplinit ă  dac ă  va fi transmisă  la adresa/sediul prevăzut în prezentui 
contract de concesiune. 

11.2. in cazul în care notificarea se face pe cale po ş tal ă, ea va fi transmis ă  prin 
scrisoare recomandat ă  cu confirmare de primire şi se consideră  primită  de destinatar la data 
menţ ionată  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. Notificările verbale nu se iau în considerare. 
12. Litigii 
12.1. in cazul in care rezolvarea nein ţelegerilor nu este posibil ă  pe cale amiabil ă , ele 

vor fi supuse spre so1u ţionare instan ţei competente. 
13. Clauze finale 
13.1. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin act 

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

integrant ă  din cuprinsul sau, reprezint ă  voinţa părţ ilor ş i inl ătură  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. 

Concedent, 
(1.)...........„,,IUL LOCAL 
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/ Director Dir. Patrimoniu, 

Ing. Ovidiu V 

Şef ServicA.D P.P., 
/ 

ing. SilVia iN ănău 

Secretar, 

jr. Niceleta Miulescu 

N'izat pentru legalitate, 
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