
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.38464/23.05.2006  încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Șilcă Rodica, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Șilcă Rodica 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.10.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.178014/2021, raportul nr.180337/2021  
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.182678/2021 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea contractului de concesiune nr.38464/23.05.2006  încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Șilcă Rodica, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Șilcă Rodica; 
          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.38464/23.05.2006,  având 
ca obiect exploatarea spațiului cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 
27,80 mp., aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
str.Olteț, nr.5, prin cesiunea acestuia către Dr.Monica Danilescu S.R.L., 
reprezentată legal prin Danilescu Claudia-Monica, medic specialist 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 şi Dr.Monica Danilescu 
S.R.L. 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.178014/07.10.2021                                                                              
 
                                            Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38464/23.05.2006, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Şilcă Rodica, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Şilcă Rodica 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea spaţiilor 
cu destinaţia de cabinete medicale, a fost încheiat contractul de concesiune nr.38464/23.05.2006 între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Şilcă Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual 
Dr. Şilcă Rodica, pentru spaţiul medical în suprafaţă de 27,80 mp, situat în Craiova,  str. Olteţ, nr.5, 
judeţul Dolj, spaţiu aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova şi aflat în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 Durata concesiunii a fost de 15 ani, începând de la data 01.06.2006 până la data de 31.05.2021, 
fiind prelungit ulterior, prin actul adiţional nr.3/2021, încheiat în conformitate cu Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.212/2021, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa 
iniţială, respectiv, până la data de 30.11.2028. 
 Prin adresele depuse la Primăria Municipiului Craiova, de către doamna Şilcă Rodica, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Şilcă Rodica şi doamna Danilescu Claudia - Monica, în 
calitate de reprezentant legal al Dr. Monica Danilescu S.R.L., acestea ne înştiinţează despre vânzarea, 
respectiv cumpărarea praxisului de medicină de familie aparţinând Cabinetului Medical Individual Dr. 
Şilcă Rodica, depunând în acest sens contractul de vânzare - cumpărare praxis autentificat la notar, şi, 
solicită pe această cale, modificarea contractului de concesiune nr.38464/23.05.2006, în sensul înlocuirii 
părţii contractante, Şilcă Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Şilcă Rodica cu Dr. 
Monica Danilescu S.R.L., reprezentată legal de dr. Danilescu Claudia - Monica. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.13.1. din contractul de concesiune nr. 
38464/23.05.2006, 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, este necesară şi oportună promovarea proiectului de hotărâre privind 
modificarea contractului de concesiune nr.38464/23.05.2006, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Şilcă Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Şilcă Rodica, 
în sensul cesiunii acestuia către Dr. Monica Danilescu S.R.L., reprezentată legal de dr. Danilescu  Claudia 
- Monica, medic specialist 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.180337/12.10.2021                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                        
 
 
 

RAPORT 
privind modificare contractului de concesiune nr.38464/23.05.2006 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Şilcă Rodica, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Şilcă Rodica 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea 

spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006, a fost încheiat contractul de 
concesiune nr.38464/23.05.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Şilcă Rodica, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Şilcă Rodica, pentru spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 27,80 mp, situat în Craiova, str. Olteţ, nr.5, judeţul Dolj, spaţiu 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova şi aflat în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
 Conform clauzelor contractuale, durata acestui contract a fost  de 15 ani, începând de la 
data 01.06.2006, până la data de 31.05.2021, fiind prelungit ulterior prin actul adiţional nr.3/2021, 
încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.212/27.05.2021, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială,  până la data 
de 30.11.2028. 
 Prin adresa nr.171346/28.09.2021, doamna Şilcă Rodica, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Şilcă Rodica, solicită cesiunea contractului de concesiune 
nr.38464/23.05.2006 către Dr. Monica Danilescu S.R.L., reprezentată legal prin Danilescu Claudia 
- Monica, ca urmare a vânzării praxisului de medicină de familie, depunând în acest sens, 
contractul de vânzare praxis autentificat sub nr.1572/24.08.2021 de Notar Public Ghigiu Irina – 
Nicoleta, contractul de concesiune nr.38464/23.05.2006 şi actul adiţional nr.3/2021 la contractul 
de concesiune. 
 Astfel, în temeiul Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr.1322/2006 a intervenit 
contractul de vânzare praxis mai sus menţionat, prin care Şilcă Rodica, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Şilcă Rodica vinde praxisul de medicină de familie doamnei Danilescu 
Claudia – Monica, reprezentant legal al Dr. Monica Danilescu S.R.L., în calitate de 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. 
          În cazul de faţă, cumpărătorul, Dr. Monica Danilescu  S.R.L., cu sediul social în Craiova, 
str. Sfântu Dumitru, nr.7, ap.1, judeţul Dolj, este reprezentată legal de Danilescu Claudia – Monica,  
în calitate de asociat unic şi administrator, medic specialist  medicină de familie şi are ca obiect de 
activitate principală, conform CAEN: 8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializată. 
 Prin cererea cu nr.171354/28.09.2021, dr. Danilescu Claudia - Monica, în calitate de 
reprezentant legal al  Dr. Monica Danilescu S.R.L., solicită preluarea contractului de concesiune 
nr.38464/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Şilcă Rodica, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Şilcă Rodica, menţionând că, în conformitate cu 
prevederile contractului de vânzare praxis, aceasta a achiziţionat praxisul cabinetului medical de 
asistenţă medicală generală al dr. Şilcă Rodica, care îşi desfăşoară activitatea în imobilul situat în 
Craiova, str. Olteţ, nr.5, contract prin care părţile au fost de acord cu cesionarea tuturor drepturilor 
şi obligaţiilor ce decurg din contractul de concesiune nr.38464/23.05.2006 şi actele adiţionale 
încheiate cu Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
 În susţinerea celor solicitate, doamna Danilescu Claudia – Monica a anexat la cerere 
următoarele documente: C.I., contractul de vânzare praxis autentificat sub nr.1572/24.08.2021 de 
către Notar Public Ghigiu Irina - Nicoleta, Certificatul de Înregistrare al Dr. Monica Danilescu 
S.R.L., Actul Constitutiv, Certificat constatator, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din 
România nr.98650/24.03.2021, Avizul anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea de 
răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 
partea a II-a sub numărul T72606 din data 23.09.2021, Certificat de Avizare a cabinetelor medicale 
din societăţile medicale cu personalitate juridică nr.160/30.08.2021 emis de Colegiul Medicilor, 
Autorizaţia sanitară de funcţionare.  
 Menţionăm că dr. Şilcă Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Şilcă   
Rodica a achitat redevenţa datorată în baza contractului nr.38464/23.05.2006.  
 Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.13.1.din contractul de concesiune nr. 
38464/23.05.2006, 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, propunem spre analiză şi aprobare : 

–  Modificarea contractului de concesiune nr.38464/23.05.2006, încheiat între Consiliul 



Local al Municipiului Craiova şi Şilcă Rodica, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Şilcă Rodica, ce are ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 27,80 mp, situat în Craiova, str. Olteţ, nr.5, judeţul Dolj, 
prin cesiunea acestuia  către Dr. Monica Danilescu S.R.L. reprezentată legal prin 
Danilescu Claudia – Monica, medic specialist medicină de familie, în calitate de 
administrator. 

–  Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.38464/23.05.2006 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 înscri-
sului 
Data: 
Semnătura: 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legali-
tatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: 
 

  
Întocmit, 

insp.Petrovici Corina 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, rea-
litatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data: 
Semnătura: 

 

 

             





/1}1- 
c \,'Or 1,Pli 

,iv-/ 	 • 

91
1V  tvi 

r1/4° ' 	ze.,C/9-e.ru)14cli&-A 

co 	cli 	
, 

(le  eticei  ( (2J /  ei 

PRIMARIA WUNICIPIULUC CRAMA 

Nr„ 	(Y/ 3.ezic 
Anul  202_49_1 

Anexe  	  

cod i c /- 4,r-e-efeeiheie-- 

ce)9 	eti),„ct i_t_wr, 	tt: -4,e,..3,  :C.  ci,  4- ccei_D A-7 1: :  ,  c:c  ci:zod a 0: 
/ 

0, 	u ‘ / 
/ 	v 	d_.9__b  ,,,,' 	/ii-ctiz-v 	((t/u-e-F-e.t-e-h, /  c_e c7,60-cfic , P60-1,0 (gild 

lceis  (  ikeA 	/1,/,7,tecep A 107-0 Gut- 
 

4 /4e.  (r 9 L /.  

er4 -Ck)o  clutt-e; ce-P  

(-co rf--62_0  A  \-47- 'col, 	-ek. 	4-(_;et--)9aA_. c-e-P 14k.. 
,, 

, 	) 	 - ,9, 4  ,  c-eucf„,f-  ).....0 3/-' ,/ ccut 	eiLi /2A 6,etti--  77  , - c.7_?,Q4 c4t_e 

i 

eck-uolecfn/a-c.kr?  „4_7 . 	 4c, --C-e  

/ 
h2 3.  

2-02r 

C)-C1 /kJ  IA0 MA 11(1424-- 	ILLL 1/1,UUNI et,ed  N 

 7-) 

54..to /07-9 6 45 	, 



t 

', 

; 

1,, 



DUPLICAT 

CONTRACT DE VANZARE 
Praxis medical 

I. PAR TILE CONTRACTANTE: 	  
intre: 

llcá Rodica, 	 medic de familie. 
Craiova, 
de SPLC 
Medical meatcma de Farhilie, Cu sediul in mun. C 	 judetul Dolj, C.I.F. 20212105, in calitate de vlinziitoare, 	  

Dr. Monica Danilescu S.R.L., Cu sediul social in mun. Craiova., str. Sfantu 
Dumitru, nr. 7, ap.1, judetul Doli, avand Identificnthr T In; 1 a NT1  
1 

famthe. domicihatA 
• 	1.s ritcot, 14 	 medic de 

%AA, L  .1.  I. 1 

a intervenit prezentul contract de vanzare de praxis, in con.ditille Ordinului 
nr.1322/02.11.2006 privind aprobarea nortnelor de stabilire a criteriilor si metodologici 
de preluare a activitatil unui praxis existent si in conditiile Ti.tlului III, art.69 pct.3 din 
Legea nr.95/2006, republicatd, priVind reforma in domeniul sanatatii si in conformitate 
cu adresa nr. 5475/23.04.2021 eliberata. de Colegiul Medicilor din Romania. In urm eitoarele con di/li: 	  

11. OBIECTUL CONTRACTULU 	  
Eu, Silcá Rodica, titular al Pcii V. Rodica — Cabinet Medical Medicine': de 

Familie, vâizd Societeitii Dr. Monica Danilescu S.R.L., praxisul ilcà V. Rod/ca — 
Cabinet Medical Medicinii de Familie, cc reuneste intreg patrimoniul de afectatiune 
profesionalii, infrastructura cabinetului ci clientela reprezentata de pacienti i alti 
beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet, precum i aparatura din dotare ( anexa 
1). Totodata, inteleg sa cesionez toate contractele in derulare care fac parte din 
patrimoniul de afectatiune profesionala, care au ca object angajatii, clientela, fumizorii 
de servicii 

Noi, partile contractante, convenim transferarea dreptului de proprietate asupra 
intregului patrimoniu de afectatiune profesionala si preluarea de catre cumparatoare a 
tuturor contractelor in derulare atat in ceea cc priveste drepturile cat si obligatiile cc 
decurg din aceste contracte, precum si a clientelei reprezentate de pacienti i alti 
beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet. 	  

-//- 



-2- 
III. TERMENE ,57 CONDITII: 	  
Subsemnata, ilcá Rodica, predau de asemenea toad' documentatia privind actele 

de acreditare si functionare ale cabinetului, precum si once alte documente existente si 
necesare functiondrii cabinetului medical.  

Subscrisa, Dr. Monica Danilescu S.R.L., declar cã am primit de la vanzatoare 
toate documentele necesare ffinctiondrii cabinetului medical, precum si actele de 
acreditare ale cabinetului, contractele privind utilitãi1esi clientela.  

Noi, partile, stabilim cã transferul patrimoniului de afectatiune profesionald, 
infrastructura si clientela cabinetului medical ce face obiectul prezentului contract se 
face de la data de 01.11.2021, data pand la care vanzatoarea ilcà Rodica, medic de 
familie, va continua sä-si exercite profesia.  

IV. PRETUL: 	  
cu Noi, partile contractante, ardtam ca pretul stabilit este de 49.400 

(patruzedyinoutimiitiatrusute) lei, pe care eu, vanzatoarea, 1-am primit in intregime 	Fli azi, data autentificarii prezentului inscris. twin virament In onntiii IRA AT 

diu cAnuoini oruinului ae plata ain 24.08.2021, prezentul act reprezentand chitantd 
fos liberatorie pentru cumpdratoare privind executarea obligatiei de plata a pretului. 	 

V. OBLIGATIILE PARTILOR: 	  
Subsemnata vanzdtoare declar cd sunt unicul proprietar de plin drept al praxisului 

Sikii V. Rodica — Cabinet Medical Medicine) (le Familie, cä acesta nu face obiectul 
niciunui litigiu, niciunei pretentii si nu este urmarit sub nicio forma, nu face obiectul 
altui contract sau antecontract privind instrainarea acestuia si este liber de sarcini.  

De asemenea, eu, vanzatoarea, declar cd s-a indeplinit procedura reglementatta de 
art. 12 din Ordinului nr.1322/02.11.2006 privind aprobarea normelor de stabilire a 
criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii unui praxis existent conform adresei 
nr. 5475/23.04.2021 emisd de Colegiul Medicilor din Romania. 

Subscrisa cumpdratoare, prin asociat unic 0 administrator, declar cä sunt de acord 
Cu preluarea praxisului de medicind de familie $i/cei V. Rodica — Cabinet  
Medicine)" de Familie, in conditiile aratate in prezentul act si declar cä i epl 1 ,f,.,,  -, --- ,*0  
conditille legale privind preluarea acestuia, obligandu-ma sa aduc la (' no l :t.Lrl 

din Romania, Primaria Craiova, Directiei de Sandtat a' ubl i,'"• 
''''':- ' 	-  -,'  - - Casei de Asigurdri de Sandtate a judetului Dolj, p 	. ar<911B, ,t; 8:'• ..  

is legale a prax .  ului ,Filcei V. Rodica — Cabinet ' tilipal 

.. 
VI. LITIGII: 	  
Once neintelegeri sau litigii ce pot ap4rea in legatura cu prezentul contract vor fi 

solutionate pe cale amiabila in fata mediatorului autorizat jar dacd aceastd cale nu va fi 1  posibM se vor sesiza instantele judeatoresti competente. 	  
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VII. DISPOZITII FINALE: 	  
Subsemnatele, in calitate de parti contractante, cunoscand prevederile Codului 

Penal cu privire la falsul in declaratii publice, declara'm eä inainte de semnarea 
prezentului act am citit personal cuprinsul acestuia, constatand ca el corespunde 
vointei i conditiilor stabilite de noi partile de comun acord, drept pentru care semnam 
mai jos. Totodatd, declaram cä suntem de acord ca notarul public instrumentator sa 
foloseasca i sa verifice datele noastre cu caracter personal in once procedura de identificare. 	 

Cheltuielile ocazionate de incheierea prezentului contract sunt suportate de cumpAratoare. 	  
Tehnoredactat i niltp,,,-;41,-,.. _,...., .... 

- Florin", cu sediul 
_, 4 -,,..• iiiu-un singur exemplar oris

ulai eare ramane in arhiva biroului notarial i 4(patru) duplicate, 
dine care 1(unu) exemplar ramane in arhiva biroului notarial i 3(trei) exemplare au fost eliberate partilor.  

cm 
V'dnzeitoare, 

Cumparatoare, 
ilcd 	 Dr. Monica Danilescu S.R.L. Rodica 

Prin asociat unjc i administrator titular al 
lcd V. Rodica — 

Dan ilescu Claudia-Monica Cabinet Medical Medicinii de Familie 

------- 
vor fi 

-------- 



ROMANIA 
Uniunea Nationala a Notarilor Publici 
Societatea Profesionala Notariala „Dragu 	Danut-Florin" 
Licenta de functionare nr. 204/4122/2019 
Sediul mun. Craiova, sir. N. Balcescu, nr.16, jud. Dolj 

Tel: 0251/410281; Fax: 0351/170351, 
E-mail: bnpdragusinAyahoo.com   
Operator date cu caracter personal 9039 

iNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR...1.2z.- 
Anul 2021, luna august, ziva 24 

In fata mea, Ghigiu Irina-Nicoleta, notar public, la sediul biroului din mun. 
Craiova, str. Nicolae Bincescu, nr. 16, jud. Doi j, s-au prezentat: 

Rodica, 
Sararilor, nr. 20, ju 
SPLCEP Craiova la, Lima ae 	t.zu I 2., titular al Oca V. Rodica — Cabinet 
11/T-Jd;-^/ A ir-11-1" 	 Familie, cu sediul in mum Craiova, str. Oltet, nr. 5, judetul 

In calitate de vanzatoare, 	  
Si 

Dan ilescu Claudia-Monica, 	 domiciliata in municiniul 

unic si administrator al Dr. Monica Danilescu 	cu sediul social in mun. 
Craiova, 	 judetul Dolj, avand Identificator Unic la 
Nivel European huiu) ROONKC.J16/2700/2019, C.U.I. 41774831 in calitate de 
cumpareitoare, 

care, dupd ce au citit actul, au declarat Ca i-au inteles continutul, ca cele cuprinse 
In act reprezinta vointa lor, au consimtit la autentificarea prezentului inscris si au 
semnat unicul exemplar original si 1(unu) anexa. 

In temeiul art. 12 lit. b din Legea nr. 36/1995-R 
SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL iNSCRIS. 
Onorariul 3001ei +TVA, achitat cu chitanta nr. a' 	/2021. 

NOTAR PUBLIC, 
Ghigiu Irina-Nicoleta 

Prezentul duplicat s-a inlocmit in 4(patru) exemplare de Ghigiu Irina-Nicoleta, notar 
public, astazi data autentificarii actului, are aceeasi fora' probanta ca originalul reprezinta 
titlu executoriu in condiliile legii. Valabil Ara semn a tura parlilor.  

* ,t 
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DUPLICAT 

CONTRACT DE VANZARE 
Praxis medical 

1. PAR TILE CONTRACTANTE: 	  
intre: 

Rodica, 
Craiova, str. Saral 

titular al llcà V. Rodica — Cabinet 
Medical Medicine) de Familie, cu sediul in mun. Craiova, 	 udetul Dolj, 
C.I.F. 20212105, in calitate de vanzeitoare, 	  

Dr. Monica Danilescu S.R.L., cu sediul social in mun. Craiova, str. Sfantu 
• 	 ltificator Unic la Nivel European (EUID) 

in calitate de cumparcitoare, prin asociat 
unic si administrator Dan ilescu Claudia-Monica, medic de 
famine, domiciliata in municipiul Craiova, 

4 emisa de SPCLEP Craiova la 
uaia 	 D 	  

a intervenit prezentul contract de vanzare de praxis, in conditiile Ordinului 
nr.1322/02.1 1.2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor i metodologiei 
de preluare a activitatii unui praxis existent §i in conditiile Titlului ITT

, art.69 pct.3 din 
Legea nr.95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii §i in conformitate 
cu adresa nr. 5475/23.04.2021 eliberata de Colegiul Medicilor din Romania, in 
urmatoarele 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI: 	  
Eu, Silcii Rodica, titular al $i/ca V. Rodica — Cabinet Medical Medicine) de 

Familie, Wand Societaiii Dr. Monica Danilescu S.R.L., praxisul ,Filcci V. Rodica — 
Cabinet Medical Medicine) de Familie, ce reunqte intreg patrimoniul de afectaliune 
profesionalii, infrastructura cabinetului si clientela reprezentata de pacienti si alti 
beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet, precum si aparatura din dotare ( anexa 
1). Totodata, inteleg sa cesionez toate contractele in derulare care fac parte din 
patrimoniul de afectatiune profesionala, care au ca obiect angajatii, clientela, furnizorii 
de servicii §i utilitati.  

Noi, partile contractante, convenim transferarea dreptului de proprietate asupra 
intregului patrimoniu de afectatiune profesionala i preluarea de catre cumparatoare a 

I' tuturor contractelor in derulare atat in ceea ce prive§te drepturile cat §i obligatiile ce 
decurg din aceste contracte, precum i a clientelei reprezentate de pacienti i alti 
beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet.  

-//- 
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III. TERMENE $1 CONDITII: 	  
Subsemnata, llcd Rodica, predau de asemenea toata documentatia privind actele 

de acreditare i functionare ale cabinetului, precum i once alte documente existente si 
necesare functiondrii cabinetului medical. 	  

Subscrisa, Dr. Monica Danilescu S.R.L., declar cd am primit de la vanzatoare 
toate documentele necesare functionarii cabinetului medical, precum si actele de 
acreditare ale cabinetului, contractele privind utilitätil esi clientela.  

Noi, partile, stabilim cd transferul patrimoniului de afectatiune profesionald, 
infrastructura si clientela cabinetului medical ce face obiectul prezentului contract se 
face de la data de 01.11.2021, data pand la care vanzatoarea Sinai Rodica, medic de familie, va continua sa-si exercite profesia. 	  

IV. PRETUL: 	  
Noi, partile contractante, aratam cä pretul stabilit este de 49.400 (patruzecksinoueimiiiiatrusute) lei, pe care eu, vanzatoarea, 1-am primit in intregime 

azi, data autentificArii nrp7aat1t11; 

Sir 

contorm ordmului de plata din 24.08.2021, prezentul act reprezentand chitanta 
fos liberatorie pentru cumparatoare privind executarea obligatiei de plata a pretului. 	 

V. OBLIGATIILE PARTILOR: 	  
Subsemnata vanzatoare declar Ca sunt unicul pmprietar de plin drept al praxisului 

Lyi/cei V. Rodica — Cabinet Medical Medicind de Fatnilie, cd acesta nu face obiectul 
niciunui litigiu, niciunei pretentii si nu este urmarit sub nicio forma', nu face obiectul 
altui contract sau antecontract privind instrainarea acestuia si este liber de sarcini.  

De asemenea, eu, vanzatoarea, declar cã s-a indeplinit procedura reglementatta de 
art. 12 din Ordinului nr.1322/02.11.2006 privind aprobarea normelor de stabilire a 
criteriilor si metodologiei de preluare a activitalii unui praxis existent conform adresei 
nr. 5475/23.04.2021 emisd de Colegiul Medicilor din Romania. 

Subscrisa cumpardtoare, prin asocial unic i administrator, declar ea sunt de acord 
cu preluarea praxisului de medicind de familie ,Fi/cei V. Rodica — Cabinet 
Medicinci de Fatnilie,  in conditiile ardtate in prezentul act si declar cä it !'e 1  s, 

conditiile legale privind preluarea acestuia, obligandu-ma sä aduc la 
04  X' Colegiului Medicilor din Romania, Primaria Craiova, Directiei de Sandtat, ublv, 	4'• judetului Dolj, precum si Casei de Asigurari de Sandtate a judetului Dolj

, p  - 
conformitate cu prevederile legale a praxisului $ilca V. Rodica — Cabinet ' 4gal Medicina de Familie. 	  

VI. LITIGII: 	  

Once neintelegeri sau litigii ce pot apdrea in legaturd cu prezentul contract vor fi 
solutionate pe cale amiabild in fata mediatorului autorizat iar dacd aceastd cale nu va fi 
posibild se vor sesiza instantele judecatoresti competente.  

-//- 
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V11. DISPOZITII FINALE: 	  
Subsemnatele, in calitate de parti contractante, cunoscand prevederile Codului 

, Penal cu privire la falsul in declaratii publice, declarAm CA inainte de semnarea 
prezentului act am , 

 citit personal cuprinsul acestuia, constatand CA el corespunde 
vointei si conditiilor stabilite de noi partile de comun acord, drept pentru care semnam 
mai jos. Totodata, declaram cã suntem de acord ca notarul public instrumentator sa 
foloseascd si sa verifice datele noastre cu caracter personal in once procedurd de identificare. 	 

Cheltuielile ocazionate de incheierea prezentului contract sunt suportate de cumparatoare. 	  
Tehnoredactat i autentificat astAzi, 24 august 2021.. 1q v AT 1U On Da n u t-Florin", cu sediul in 

Dolj, intr-un singur exemplar origin 	
4(patru) duplicate, dintre care 1(unu) exemplar rAmane in arhiva biroului notarialsi 3(trei) exemplare au 

fost eliberate paqilor: 	  
cm 

de 
re a 
.esei 

cord 
) 

\ 
, 

iiI.P1) 	' Ii'Oa>  'A. 	cca" 
re41P,- ! 
gt4a1 ,:. 

Vanzeitoare, 

Silca Rod/ca 
titular al 

Sikei V. Rod/ca — 
Cabinet Medical Medicinei de Fain/lie 

Cumparatoare, 
Dr. Monica Danilescu S.R.L. 

Prin asociat unic si administrator 

Danilescu Claudia-Monica 

  

V 



ROMANIA 
Uniunea Nationala a Notarilor Publici 
Societatea Profesionala Notariala „DragOn Danut-Florin" 
Licenta de functionare nr. 204/4122/2019 
Sediul rnun. Craiova, sir. N. Balcescu, nr.16, jud. Do!) 

Tel: 0251/410281; Fax: ,  0351/170351, 
E-mail: bnpdragusin@yahoo.com   
Operator date cu caracter personal 9039 

iNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 
Anul 2021, luna august, ziva 24 

In fata mea, Ghigiu Irina-Nicoleta, notar public, la sediul biroului din mun. 

Craiova, sir. Nicolae Beilcescu, nr. 16, jud. Dolj, s-au prezentat: 

ilcä Rodica, 
Sararilor, nr. 20, jui 

Medical Medicinel de Famine, Cu semi in mun. 

;, in calitate de vanzatoare, 

Dan ilescu Claudia-Monica, 

la data de 13.11.2015, asocial 

unic i administrator al Dr. Monica Dan ilescu S.R.L., Cu sediul social in mun. 

Craiova, 	 avand Identificator Unic la 

Nivel European (Lull)) KlJUINISA..—J IV/ vvi i 	 in calitate de 

cumpeireitoare, 
care, dupa ce au citit actul, au declarat Ca i-au inteles continutul, cä cele cuprinse 

In act reprezinta voirrta lor, au consimtit la autentificarea prezentului inscris §i au 
semnat unicul exemplar original i 1(unu) anexa. 

In temeiul art. 12 lit. b din Legea nr. 36/1995-R 
SE DECLAIU AUTENTIC PREZENTUL iNSCRIS. 
Onorariul 3001ei +TVA, achitat Cu chitanta nr. CP' /2021 

NOTAR PUBLIC, 
Ghigiu Irina-Nicoleta 

Prezentul duplicat s-a intocmit in 4(patru) exemplare de Ghigiu Irina-Nicoleta, notar 
public, astazi data autentificeirii actului, are aceeasi fortei probantei ca originalul i reprezintei 
titlu executoriu in condiliile legii. Valabil fara semnatura 

'ATI'N'T AD DTIRT Tr 

1 	IN A A,7 nAln cil^4 V. Roalca — capiner 
udetul 
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CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr. 38464 din 23.05.2006 

I. Partite contractante 
r'llikr" "TT g  "‘"' " AT MUNICIPIULUI CRAIOVA, Cu sediul in Craiova 

-eprezentat prin ec. Antonie Solomon, avand functia 
de Primar, in calitate de concedent, 

1.2. SILCA RODICA 
1 medic titular at l_ABINL I ULUI MLD1CAL INDIVIDUAL DR. SILCA 

RODICA, cu sediul social in Craiova, str. Oltet nr. 5, inregistrat la Registrul unic at 
cabinetelor medicate Dartea 1 sub nr. 574430 din 20.09.1999, ( 	 avand 

deschis la Banca Tiriac 
in caiitate ae concestonar, 
au convenit sã incheie prezentul contract de concesiune. 
2. Obiectul contractului de concesiune 

2.1. Obiectul 'contractului de concesiune II constituie exploatarea spatiului (bunul 
imobil) in care functioneaza si Cabinetul Medical Individual Dr. Sited .  Rodica., situat in 
Craiova, str. Otte t in. 5, format din II incaperi in suprafata totala de 86,46 m - , conform schitei 
spatiului (anexa nr. I ) 

2.2 Din suprafata totald, titularului prezentului contract de concesiune ii revine o cota - 
parte de 27,80 m 2, astfel: 8,31 m 2  reprezinta cota - parte din suprafata de 16,62 m 2  a 
cabinetului medical ;  folosit in sistem de tuna /contratura conform acordului de vointa. (Anexa 
nr. 2), iar 19,49 m -  reprezintä cota indiviza din spatiile comune (saki de asteptare, said' de 
tratamente, grupuri sanitare etc.). 

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

2.4. Este interzisa subconcesionarea in tot sau in parte, unei terte persoane, a spatiului 
care face obiectul prezentului contract de concesiune. 

3. Termenul 

3.1. Durata concesiunii este de 15 ani, incepand de la data 01.06.2006. 

3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala Cu eel mutt 
junta- tate din durata sa initialã , astfel meat durata intregului contract sa nu depdseasca 49 de 
an i . 

4. Redeventa 

4.1. Redeventa este de 1 euro/m 2/an iii primii 5 ani. 

4.2. Dupa primii 5 ani nivelul minim al redeventei se va stabili de concedent, pornind 

de la pretul pietei, sub care redeventa nu poate fl acceptatd. Dupa negociere cuantumul 
redeventei va fi prevazut intr-un act aditional semnat de ambele part' contractante. 

4.3. Plata redeventei se face prin conturile: 
- contul concedentului nr 

Craiova; 
- contul concesionarului iii 

Craiova 



4'4' Perrtru primii 5 ani, incepdnd din anu[ 2007,plata redevenlei se va face in primul
tr imestt"u al anulrr i  respectiv. Ulterior, termenu[ de plata a redeven{ei r.  uu stabil i  pi in act
adi l ior ia l .

-1.-5. Pentru redeventa pentru anLrl 2006. plata se va face pdna la data de 31.12.2006.
4'5' Neplata redeven{ei in termenul prevdzut la pct. 4.4 dd drefitul concedentului sd

pretinda penalitili in cuantum de 0,25o/o din valoarea acesteia pe zi de ?ntArziere.
4.7. Neplata redeven{ei pentru o perioadi de un an duce la rezilierea contractului.
5. Drepturi le pdrf i lor
5. l  .  Drepturi le concesionarului
5'1.1. Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe r iscul gi pe

rdspunderea sa. bunul imobil care face obiectul prezentului contract de concesiune.
5.2. Drepturi le concedentului
5.2.1. Concedentul are dreptul sd inspecteze bunul imobil concesionat. sd verif ice

stadiul de realizare a irrvestiliilor, precum gi modul in care este satis{dcut interesul public prin
realizarea activitaqii sau serviciului public, verificAnd respectarea obliga{iilor asumate de
concesionar.

5.2.2. Verif lcarea se va efectua numai cu notif icarea prealabil i  a concesionarului.
6 .  Obl igaf i i le  pdr t i lor
6.  l  .  Obl iga l i i le  concesionaru lu i
{ i '  l . l .  Concesionarul este obligat sd asigure exploatarea eficace in

continuitate gi de permanen!6 a bunului imobil care face obiectul concesiurri i .
6. 1.2. Corrcesionarul este obligat sd pliteascd redeven(a.
6. 1.3. Concesionarul are obliga{ia de a resti tui bunul concesionat, dupd

contractului de concesiune, in deplind proprietate, liber de orice sarcini, inclusiv
realizate, cel pufin in condiliile in care a fost preluat, in caz contrar urm6nd

regim de

expirarea
investi l i i le
si suporte

contravaloarea dau ne lor produse.
6" 1.4. concesionarul  poate invest i  in bunul imobi l  concesionat

de modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului .
sau poate realiza lucrdri

( i .1.5. In termen de 90 de zi le de la data incheieri i  contractLrlLri  de concesiune
concesiunarul este obligat sd depund. cu t i t lu de garan{ie, o sumd de 97 lei.

6. 1.6. La itrcetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la
termen. excluzdtrd fbrfa rnajora gi cazul fortuit, concesionarul este obligat sd asigure
continuitatea prestarii activit5lii sau serviciului public, in condiliile stipulate in contract, pdnd
la preluarea acesteia de catre corrcedent.

6' 1.7. ln cazul in care concesionarul sesizeazd existen{a sau posibi l i tatea existen{ei unei
cauze de ttaturi sd conduca la imposibi l i tatea realiz[r i i  activitAti i  sau serviciului public, va
notif ica cle inclata acest fapt concedentulLri,  in vederea lLrdri i  rndsuri lor ce se irnpun pentru
asigurarea corrti nu itili i acti vit[ti i sau serviciu lu i publ ic.

6.1.8. Concesionarul are obliga{ia de a onora anumite sol icitari  ale Ministerului
San6ta{ii" specifice sisternului sanitar (efectuare de gdrzi, acordare de asisten{d medicald de
specialitate anumitor categorii de pacienfi etc), care vor fi reglementate prin ordin al
ministru I u i sindt6ti i.

6.2. Obliga(i i le concedentului
6.2.1. Concederrtul este obligat sd nu i l  tulbure pe concesionar in exerci l iul clrepturi lor

rezultate din prezentul contract de concesiune.
6-2.2. Concedentul nu are dreptul si rnodif ice irr nrod unilateral contractul de

concesiune. irr af-ara de cazurile prevdzute expres de lege gide prezentulcontract.

-



6.2.3. Corrcedentul este obligat sd notifice concesionarului aparifia oriciror imprejurdri
de naturd si adr"rci atingere drepturilor concesionarului, dacd are cunoqtinfa despre aceasta.

7. Modifi carea contractului
7.f . Concedentul poate modifica unilateral partea reglementard"a prezentului contract

de concesiune. cu notif icarea prealabil i  a concesionarului, din nnotive excepfionale legate de
interesill na(ional sau local. dupd caz.

7.2.1. ht cazul in care modif icarea unilaterald a contractului de concesiune i i  aduce un
prejudiciLr. concesionarul are dreptul sd primeascd ?rr mod prompt o desp[gubire adecvata gi
efectivd.

7.2.2. in caz de dezacord intre concedent gi concesionar cu privire la valoarea
despagubirii, aceasta va fi stabilitd de instan{a.ludec[toreasc[ competenti.

7.2.3. DezacordLrl dintre concedent gi concesionar cu privire la despdgubiri  nu poate sd
constituie un temei pentru concesionar care sd conducd la sustragerea de la obligagii te sale
contractuale.

8. incetarea contractului de concesiune
8.l. Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmdtoarele situafii:
a) la expirarep duratei stabilite in prezentul contract, dacd pdrfile nu convin in scris

prelungirea acestuia, in condil i i le legi i :
b) irr cazul in care interesul nafional sau local o impune, prin denunfarea unilaterald de

citre concedent. cu plata unei despdgubiri juste qi prealabile ln sarcina concedentului;
c) in cazirl nerespectdiii obligaliilor contractuale de citre concesionar, prin reziliere

unilateralS de cdtre concedent, cu plata unei despigubir i  in sarcina concesionarului;
d) irr cazul nerespectdrii obliga{iilor contractuale de citre concedent, prin rezilierea

unilaterald a contractului de citre concesionar, cu plata de despdgubiri in sarcina
concedentul ui:

e) la disparitia, dintr-o cauzd de for{a major6, a bunului concesionat sau in cazul
imposibi l i ta{i i  obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunfare, ldrd plata unei
despigub i r i ;

f) schirnbarea destinatiei spati i lor dupa concesionare atrage rezi l ierea de drept a
contr i rc tu lUi  de concesiur te ;

g) concesionarul poate denun{a unilateral contractul de concesiurre pentru motive
personale, notiflcdnd concedentul cu 60 de zile inainte de data denunfdrii;

h) in cazul in care titularul cabinetului medical nu mai des{dgoard activitate medical5.
9. Raspr"r nderea contractuald
9.1. Nerespectarea de cltre pdr{ile contractante a obligaliilor cuprinse in prezentul

contract de concesiune atrage raspunderea contractuald a pdr{ii in culpd.
10. Forla rna.iora
10.1. Nici una dintre part i le contractante nu rSspunde de neexecutarea la termen gi/saLr

de exccutarea in mod necorespunzator; total sau par{ial,  a oricdrei obl igati i  care i i  revine in
baza prezentului corrtract de concesiune, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzatoare
a obliga{iei respective a fost cauzata de forla majori, astfel cum este definitd in lege.

10.2. Partea care invoci forla majord este obligata sI notifice celeilalte par{i, in termen
de 48 ore de la producerea evenimentului, gi sa ia toate mdsuri le posibi le in vederea l imitari i
consecinfe lor  lu i .

10.3. Daci in termen de l5 zi le de la producere evenimentul respectiv nu inceteazS,
part i lc au dreptul sd i ; i  rrclt i f lce incetarea de pl irr drept a prezentului contract de concesiune
tbr[ ca vreLura dintre ele sd pretindd daune-interese.

I



11. Notificari 

H .1. in acceptiunea parti lor contractante Mee notificare adresata de una dintre acestea 
celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevdzut in prezentul 
contract de concesiune. 

11.2. in cazul in care notificarea se face pe cale postald, ea va fi transmisd prin 
scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data 
mentionata de oficiul postal prim itor pe aceasta confirmare. 

11.3. Dacd notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se considera primita in 
prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediatd. 

11.4. Notificdrile verbale nu se iau in considerare. 
12. Litigii 

12.1. in cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibild pe cale amiabild, ele 
vor fi supuse spre solutionare instantei competente. 

13. Clauze finale 

13.1. Once modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin act 
aditional semnat de ambele parti contractante. 

13.2. Prezentul contract de concesiune, impreund cu anexele 1 -3. care fac parte 
integranta din cupr .2 s'ul sau, reprezinta. vointa partilor si inlaturd once aka. intelegere verbal id  
dintre acestea. a erio Ca sau ulterioara incheierii lu i. 

it7 .1.1\i  

13.3. Pr zentu contract de concesiune a fost ineheiat in 7 expmnlq,,,  
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MTJNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Patrimoniu 
Servkciul Umárire Contracte, Agenti Economici 
	  ();') /2  .2016 

ACT ADITIONAL Nr. 1/2016 
la contractul de concesiune nr. 38464 din 23.05.2006 

intre 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. A 

4417214, reprezentat prin Primarul Municipiului Craiova, in calitate de concedent 
SILCA RODICA (domiciliatd in Craiova, 

 

al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR.SILCA RODICA, cu sediul social in Craiova, 
La Registrul Unic al Cabinetelor Medicate, partea I, sub numdru 
calitate de concesionar, 

in conformitate cu prevederile H.C.L.nr.199/26.05.2016, precum 
modificata prin H.C.L.nr.85/27.02.2006, s-a incheiat prezentul act 

3464/23.05.2006. 
Art.I. Se modified 5i se completeazd pct.4.1 din contract, care va avea urmdtorul continut: 
4.1. Redeventa este de 10,60 lei/mp/lund, incepand cu 01.01.2016. 
4.1.1.Redeventa anuald este in suma de 3.536,16 lei (294,68 lei/lund). 
4.1.2.Diferenta de achitat pentru 2016 este in suma de 3.410,16 lei i se va achita pand la 31 ianuarie 2017. 
Art.11. Se reformuleazd pct.4.4. din contract, astfel: 
"Incepand din anul 2017, plata redeventei se va efectua in cloud tran5e egale astfel: 
- tran5a I (aferentd perioadei 01 ianuarie - 30 iunie) - pand la 31 martie a fiecdrui an; 
- tran5a IT 	 (11 	 _ 	C1PPPmhrio) - nn 'A la 111 centemhrie a fierA'rni an in rontul 

concedentului nr 
- 4417214." 

Art.III. Celelalte prevederi ale contractutui de concesiune nr.38464/23.05.2006 raman neschimbate. 
Art.IV.Prezentul act aditional devine parte integranta a contractului de concesiune nr.38464/23.05.2006, find 

intocmit in 2 (doud) exemplare, ate unul pentru fiecare parte. 

Concedent, 
CON SILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

PRIM, 
LIA OLGUTA 

Directia Patrimoniu, 
/Director Executiv, 

Ci 

V 

Concesionar, 
DR. SILCA RODICA 

medic titular al 
IIVIDUAL 

. I. Cuza nr. 7, cod fiscal 

medic titular 
str.Oltet, nr.5, inregistrat 

in 

5i cu prevederile H.C.L.nr.238/27.12.2004 
aditional la contractul de concesiune 

cons 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIM 'ARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Patrimoniu 
Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici 
Nr. 1045300.06. 2021 

ACT ADITIONAL Nr. 3/2021 
la contractul de concesiune nr. 38464 din 23.05.2006 

intre 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, Cu sediul in Craiova, str. str. Targului nr.26, cod 

fiscal 4417214, reprezentat prin Primarul Municipiului Craiova, in calitate de concedent 
SILCAI RODICA (domiciliata in Craiova, 	 ledic 

titular al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL otc..n.A.,A KUDIUA, Cu seam social in uraiova, str.Oltet, _ 
nr 	inrecrictrat la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea I, 

In calitate de concesionar, 
in conformitate Cu prevederile H.C.L.nr.212/27.05.201..t, precum 	i cu prevederile 

r1.C.L.nr.238/27.12.2004 modificatd prin H.C.L.nr.85/27.02.2006, s-a incheiat prezentul act aditional la 
contractul de concesiune nr.,38464/23.05.2006 

Art.I. Se modified pct.3.1.din contractul de concesiune nr. 38464/23.052006 in sensul prelungirii 
duratei concesiunii pentru o perioadd de 7 ani i 6 luni, incepand de la 01.06.2021 pand la data de 
30.11.2028. 

Art.11. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr. 38464/23.05.2006 raman neshimbate. 
Art.III. Prezentul act aditional devine parte integranta a contractului de concesiune nr.38464/ 

23.05.2006  ,  find intocmit in 2 (doud) exemplare, cate unul pentru fiecare parte cotractantd. 

Concedent, 	 Concesionar, 
CONSILIUL LOCAL AL MrTICIPIULUI CRAIOVA 	 SILCA RODICA 

PI 
LIA — OLG1: 

du, 
iv, 
LEA 

Vizat, 
Control Financiar Preventiv 

Directia Economico- Financiara 
insp. Simona Crenguta 
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ACT CONSTITUTIV 
AL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA 

" DR.MONICA DANILESCU" S.R.L. 
Actual izat in data 08.09.2021 
J 16/2700/2019 Cui 41774831 

Asociat unic: 

Danilescu Claudia Monica. cetht. 	 I •• 

- In conform itate cu dispozitiile exprese ale Legii 31/1990 privind societatile eomerciale, cu cele 
ale Codului Comercial al Romaniei precum si ale legislatiei in vigoare, am hotarat infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata. 

CAPITOLUL I 

DENUMIREA SOCIETATII , FORMA JURIDICA , SEDIUL SOCIAL, 
DURATA DE FUNCTIONARE 

Art.1- Denumirea societatii , 
 este : " DR.MONICA DANILESCU " S.R.L. In cuprinsul prezentului contract, societatea comerciala " DR.MONICA DANILESCU " S.R.L. este denumita generic societate. 

Art.2.-Forma juridica. 

" DR.MONICA DANILESCU " S.R.L. este o societate cu raspundere limitata in acceptiunea 
Legii nr. 31/1990 si a Ordonantei de Urgenta pentru modifiearea si completarea Legii nr. 31/1990 privind 
societatile comerciale. Ea dobandeste personalitate juridiea in ziva inmatrieularii in Registrul Com ertul ui 

Art.3.- Sediul social. 
S.C." DR.MONICA DANILESCU" 

S.R.L. are sediul social in Craiova, str.Sfintu Dumitru, nr.7,ap.1, jucletul Dolj. 

Societatea va putea sa-si schimbe sediul, sa deschida finale sau sucursale, reprezentante, 
fonduri de comert (unitati de desfacere, de productie, depozite, ateliere, prestari,laboratoare) la alte 
adrese si in alte local itati din Romania si din alte state, cu respectarea prevederilor legale, ale contractului Si statutului societatii. 

De asemenea, se va cornunica la organul financiar al locului de functionare a punctelor de 
lucru,magazine, depozite si once alte locuri uncle isi desfasoara activitati producatoare de venituri. Art.4.- Durata de functionare. 

Societatea se constituie pe o durata nedeterminata, dizolvarea si lichiclarea ei putandu-se face 
numai in conforrnitate Cu prevederile Legii nr.31/1990 si a Ordonantei de urgenta pent 

ru modificarea si cornpletarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale prezentului statut. 

CAPITOLUL II 
OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Art.5.- Domeniul principal de activitate il constituie :- 

canna ii corespunde grupa 862 din CAEN Cu activitatea principala: 8622 Activitati de asistenta medicala special izata 

Art.6.- Pe masura cc societatea se va dezvolta, aceasta isi propune sa dezvolte si urmatoarele activitati secundare: 

8621 Activitati de asistenta medicala general 



8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL

Art,7 -C'apitalul social total subscris de asociat este in valoare de 200 lei, costituindu-sc din 20
parti sociale in valoare unitara cle l0 lei fiecare.

Art.8- Capitalul soc.ial este constituit in numerar si apadine integraldoan-rnei Danilescu Claudia
Monica

At1.9- Majorarea sau reducerea capitalului social se tace prin hotararea generala a asociatilor in
concordanta cu prevederile legale.

Reducerea capitalului social poate fi facuta pana la limita impusa de lege, clar nu mai devreme de
2 luni de la data in care hotararea de reducere a fost publicata in Monitorul Oficial.

Majorarea capitalului social se face cu respectarea disp<tzitiilor legale de constituire a societatii.
Majorarea poate fi facuta din beneficiile societatii sau din alte aporturi care pot fi total sau partial in
nurnerar si /sau in natura.

Aft.i0- Administrarea societatii se va face de catre :
- Danilescu Claudia Monica, mandatat cu puteri depline de reprezentare si administraro, pe

care le va exercita in mod exclusiv pe o perioada de 99 de ani.

. 
CAPITOLUL IV

EXERCITIUL ECONOMICO.FINANCIAR , BILANTUL CONTABIL ,
VENITURILE SI REPARTIZARE PROFITULUI

Atl.ll.Evidenta contabila se organizeaza prin grija administratorului societatii, in confbnnitate
cu prevderilc legale si normele metodologice elaborate de organele financiare.

Art.i2. Bilantul contabil anual si contul debeneficii si pierderi se inscriu in Registrul Comertului
si se dau publicitat i i .

Art.l3.Participarea la profit si pierderi a asociatilor se va t'ace proportional cu partile sociale
subscrisc si depuse de flecare la constituirea capitalului social, cu exceptia pierclerilor produse prin
fiauda de oricarc dintre par1i.

Asociatr"rl poate ridica, in cursul anului financiar, din casieria societatii, sume de bani sub fbrma
de dividencle, in cuanturn nelitnitat, pentru cheltuielile particulare cu respectarea dispozitiilor legale.

CAPITOLUL V
AMORT I ZA R EA. FON D U RI LO R F IXE

Art.14. Amofiizarea se stabileste prin aplicarea norrnelor cle amorlizare stipulate de legislatia
romana, asllpra valorii de achizitie a fondurilor flxe, se include in fondurile societatii si se utilizeaza
pentru inlocuirea tbndurilor fixe consumate si mentinerea in functiune a celor existente.

Prin valclarea de achizitie a fbndurilor fixe se intelege suma chsltuielilor generate de cumparare si
a altor cheltuieli ef'ectuate pentru punerea in functiune a fiecarui fbnd fix.

Atnoftizarea se calculeaza de la data punerii in functiune a fondurilor fixe si nu poate dcpasi
durata de amortizare prevazuta in normele lesale.

CAPITOLUL VI
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA, DIZOLVAREA , LICHIDAREA

SOCIETATII,

Art. 15. In situatia in care intersele societatii o impun , asociatii pot hotari in adunarea generala ,
fitziuneat societatii ou una sau tnai multe societati comersiale, cu respectarea dispozitiilor Legii nr.
3l/1990 si a O.C. pentru modif icarea si completarea legi i  nr.3l/90 privind societati le comerciale.

Art" i6. Dizolvarea societati i  se face in condit i i le L.G. 3l l1990 si a O.C. pentru modif icarea si
completarca LG. 3l/l990 privind societatile comerciale.



Art. 17. Odata ivita una din cauzele dizolvarii societatii, administratorul, pe baza normelor legale, 
ale contractului Si statutului societatii, va institui procedura de liehidare, sub imperiul raspunderilor cc ii 
revin. 

CAPITOLUL VII 
DISPOZITII FINALE 

Art, 18 Asigurarea bunurilor din patrimoniul societatii, pentru diferite cauze generatoare de 
prejudicii se vu efectua de eatre asociati corespunzator intereselor societatii: 

Art.19.Societatea poate fi beneficiara unor coneesionari, inchirieri, preluari de locatii de gestiune, 
cumpararea de active de la alte societati sau comercianti , alte spatii Si mijloace necesare realizarii 
obiectivului de activitate. 

Art.20 Litigiile dintre societate si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor de 
drept comun. 

Litigiile generate de raporturile comerciale pot ti solutionate si pe calea arbitrajelor ad-hoc. 
Art.21.Prezentul contract de societate se completeaza cu prevederile legii nr.31/90 si OG pentru 

modificarea si completarea legii nr.31/90 privind societatile comerciale ale Codului Comercial, cu 
celelalte reglementari privind societatile comerciale . 

ASOCIAT UNIC, 
Danilescu Claudia Monica 
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t-  .1 	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI 
 

ISO 9001 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj 

Craiova, Calea Unirii nr.126, Cod postal 200329; Telefon: + 40251,310.301; Fax: +40251,310,302; 
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcdj@dj.onrc.ro;Cod  de ldentificare Fiscala: 14942091; 

CERTIFICAT CONSTATATOR 

emis in temeiul art. 171  alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 /2004 
privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea persoanelor fizice, 

asociatiilor familiale i persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, 
precum i la autorizarea functionarii persoanelor juridice, 

Cu modificarile i completarile ulterioare, 
eliberat in baza declaratiei pe propria rispundere inregistrata sub 

nr. 59930 din 08.09.2021 

DR. MONICA DANILESCU S.R.L.. 
Sediu social: Municipiul Craiova, 	 nIIMIITI211 Mr 7 An 1 hiriof flrI 

Cod unic de inregistrare 41774831 
Numar de ordine in registrul conic 
ldentificator unic la nivel europeal 

Prezentul certificat constatator atestA ca s-a inregistrat declaratia pe propria rispundere din care rezulta modificarile intervenite 
fata de declaratia,tip depusa anterior si inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub numarul 
57312126.08.2021, cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare, specifice pentru fiecare autoritate publica, activitatea 
declarata, incadrata in clasa CAEN : 
8621 Activitati de asistenta medicala generala 
8622 Activitati de asistenta medicala specializata 
la sediul secundar din Municipiul Craiova, Strada OLTET, Nr. 5, Judet Dolj(Punct de lucru). 

Valabilitate: WA la modificarea conditlilor de functionare sau activitatilor pentru care s-a dat declaratia pe propria raspundere. 

Eliberat la data: 10.09.2021 



Decizia Asociatului NR.1 
INCH EIATA AZI, 08.09.2021 

La actul constitutiv al DR.MONICA DAN ILESCU SRL, cu sediul in C 
_ 	_ . 	. 	 in 12Paictril1 Cnmertului 

A sociatii 

Danilescu Claudia Monica, cetatean roman, domiciliata in Craiova, 

am hotarat : 

ART.! Sc schimba obiectul principal de activitate din 8621 Activitati de asistenta medicala generala in 

8622 Activitati de asistenta medicala specializata 
ART.2 Sc modifica mandatul administratorului pe o perioada de 99 de ani. 

ART. 2 Se redacteaza un nou act constituti.v, restul prevederilor raman neschimbate. 

Intocmita in 3 exemplare considerate originale. 

A sociatii: 

Danilescu Claudia Monica 



316/270012019 
EUID  -  ROONRC.J16/2700/2019 
CUI  -  41774831 

ROMANIA 
MINISTERUL JUSTITIEI 

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMER, 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 

DOSAR NR. 79121 / 10.10.2019 
REZOLUTIA nr. 18718/ 16.10.2019 

0.0ifiratrun 

UI 
WUI AtnA 

riteau«PA." 

Pronuntata in sedinta din data de: 16.10.2019 

ICINAT CLAUDIA-ELENA — PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobata 
cu modificari si compleari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile i completarile ulterioare, prin 
Decizio. nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC 

Pe rol find solutionarea cererii de inregistrare nr. 79121 din data de 10.10.2019 pentru 
societatea DR. MONICA DANILESCU 

• 	 PERSOANA DESEMNATA 

Asupra cererii de fata: , 
Prin cererea de inregistrare cu numarul 79121, din data de 10.10.2019 s-a solicitat autorizarca 

constituirii, inmatricularea DR. MONICA DANILESCU S.R.L. si inregistrarea datelor din declaratia 
tip pe proprieraspundere in registrul cometlului. 

In sustinerea cererit au fost depuse inscrisurile mentionate in opisul inclus in cererea de 
inregistrare. 

Examiniind inscrisurile mentionate, PE.RSOANA DESEMNATA, constatand Ca sunt 
indeplinite cerintele legale privind constituirea societatii comerciale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 
din 0.1.1.G. nr. 116/2009, aprobata -cu modificari i completari prin Legea nr. 84/2010, Cu imodificarile 
ulterioure, ale Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 
26/1990 republicata, cu modificarile i completarile ulterioare precum si ale Legii nr. 359/2004 cu 
moditicarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere, privind autorizarea 
constituirii DR. MONICA DANILESCU S.R.L., inmatricularea acesteia si inregistrarea datelor din 
deelaratia/declaratiile tip pe proprie raspundere in registrul comertului, 

411 	 PENTRU ACESTE MOTIVE 
IN CONDITIILE LEGII 

DISPUNE 

Adtnite cererea de inregistrare asa cum u fost formulata de asociat DANILESCU CLAUDIA 
MONICA si, in consecinta: 

Autorizeaza constituirea i dispune inmatricularea in registrui comertului a DR. MONICA 
DAN ILESCU S.R.L., in urmatoarele conditii: 

, 
Sediul social este in Municipiul Craiova, Strada SFINTU DUMITRU,Nr..; 7 ;  .ratoPoikiabou 

, 

i'r, 41 1 Domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 
862 - Activitap de asistenta medicaid ambulatorie i stomatologica 	 , 

Activitate principala:  
gNonftlit,^^,  8621  -  Activitati de asistenta medicala generala 

Activitati secundare conform articolului 5 din actul constitutiv/actul modi 	Kis la 
Oficiui Registrului Comerpilui. 

Capital social! tip capital: privat autAton 100%, capital social total: 200 L 	varsat. 	2 
total orti sociale: 20 a cite 10 LEI fiecare 



ININISTERUL SANATATII 
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOU 

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE 
In baza Referatului de evaluare 

La cererea Danilescu Claudia - Monica 	 , in calitate de 
Administrator 	 , al 
cod fiscal/CUI 	 , cu sediul 
inregistrata sub nr. 	16390 	din 	02.09.2021 	, in urma examinarii documentatiei 
prezentate §i a evaluarii obiectivului Cabinet medical - medicina de familia 

din localitatea Craiova 	 , str. Oltet 	 , nr. 5 
bl. 	, sc. 	, et. 	, ap. 	, sector/judet Dolj 
de catre Dr.Bobirnac Ana - medic primar epidemiolog , care a intocmit Referatul de evaluare nr 
393 din 10.09.2021 , a rezultat ca sunt indeplinite prevederile reglementarilor sanitare in 
vigoare Respectarea legislatiei sanitare in vigoare. 

In baza Legii nr. 	95 	din 	2006 	si a 
Ord.MS:153/2093,961/2016,133812007,1226/2012 se acorda: 

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE 
nr. 3093 din 21.09.2021 

pentru obiectivul Cabinet medical - medicina de familie 

situat in Craiova, Oltet, 5, Dolj 
avand ca obiect de activitate (cod CAEN) 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata 

structura functionala 
- Cabinet consultatii 
- Sala asteptare 
- Sala tratamente 
- Spatii comune cu alti medici 
• Spatii anexe. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Dr. luliana Manea 

Nota: 
Titularul autorizatiei este obligat: L. 
- sä anunte in scris schimbarea autorizatiei sanitare de functionare in cazul modificarii in structura functionala a 
unitatii sau a conditiilor de igiena asigurate la data autorizarii; 
- sã aplice i sa respecte normele de igiena i sanatate publica in vigoare. 



COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA 

Colegiul Medicilor Dolj Timbrn Sec 

CERTIFICAT DE MEMBRU 

Titular:  DANILESCU CLAUDIA-MONICA 

Titluri detinute: Nu detine. 

k, ormare mealcaia 	baza: promotia 1999 atestat6 prir 
eliberat de Universitatea de Medicinii si Farmacie din 

Specialitati:  
Grad profesional: 

MEDICINA. DE FAMILIE 
Specialist FARMACOLOGIE CLINICA 
Medic rezident 

Studii  Complementare:  
Nu Mine. 

Data depunerii jurAmantului: 14.07.2017 

4 ty 

Prof. Dr. 1 	
S 

Not& /iviwl ammt constiwie 0 component() a certificattik 	
'sea ',eight(' principal() a acestitia. 



II .,.....  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA 0.07100  
Colegiul Medicilor Dolj 	 7 thtin if ',e' 

AVIZ ANUAL 
privind exercitarea profesiei de medic 

din data de 23.09.2021 

DANILESCU CLAUDIA-MONICA 

C.U,I.M:  2791468212 Certificat de membru  itr, 98650 din data de 24.03.2021 

Prin prezenta se certificklaptul ca titularal are dreptul de a profesa ea medic, astfel: 

Specialiti Medicate 

Specialitate: MEDICINA DE FA MILLE Grad profesional: Specialist 

Drept de practica: Drept de 1iber6 practicil (1) 

asigurare: seria RCPM nr. 21091699871 Thehelati In ERGO Asigurari S.A. 

Valabilitate avi4: 30.09.2021 - 29:09.2022 

Specialnate: FARMACOLOGIE CLINICA Grad profesional: Medic Rezident 

Drept de practica: Drept de practicii supravegheatti (2) 

Poli asigurare: soda RCPM ar. 21031608055 incheiat'a In ERGO Asigurari S.A. 

Valabiltiate avid .  24.03.2021 - 23.03.2022 

Titulanil are ()renal! 3 practice profesia ,conform pre:ye:de:01pr :(10 mid sus numai in specialitatile in care este avizat 	ntimai in intervidal dcLimp peilou care 

exista wdzal anual 
2. Aviz,area se face antral, pe:baza asigurarii de rdspundere civilli (rental grekieli in activitatea profesionalii, 	pentrit anal respectiv. 

Mentiunt privind dreptut de praetied: : 
( Ore p1 de liberd pretetied in specialitatea avizatd in baza carnia Outland poate, potrivit preg7airii penal' care detine an tido profesional„ t0i desf4oare activitati 
medicale in sistemal public de sTaiduite sau4i in sistemal pi cut, lie ea angajat. fie ca persoand fizica independentii pc bazii de contract. Titularat poate infiinta, in 

conditiiie legil.cabinet(e) de ptacticd medicaid. 
(2) drept de practicii siiprarekheata In activitated de medic rezident numai in unitatile sanitare acreditate, in conditiile Ordonantsi Guvernulni at. 1.8/2009 privind 

at ganizarea i it 	Oat 	rezidentiatului. aprobatd prin 	nr. 103/2012, Cu completdrile alterioare, §i ale Ordinalui Miaisterutra SiinataM Publice 
educat ci. cercetarii si iinereiatai or. 1141/1386/200'7 privind nodal de efectuare: a pregiitirii prin rezidentiat itt speciatitiiple 1)Nya -tine:de 

Nomenclatorul sia,cnditatilot medieale, medico-dentate i farmaceutice penult re!earta de asistensa medicaid, cu modificdrile i completarile atterioare. 

(3) drip! de ',milled saprgregheatil in baza cdruia Umlaut ii poate destdvra activitatea numai in cabinete medicate individuate, sub indrumarea until medic cu 
(kept dc liberd practica, in funciie de specialitatea in care a foci contirmat medic rezident, in conditiile Otdonantei Guvernalui or, 18/2009 privind onianizarea 
finantarea rezidennataltii., aprobani pito Legea or, 103/2012, cu complethrile alteriolue. 

, 

7ite D CcX 

Prof. Dt s 

tinuai conslitirie 1.)( omponentii Itt 	 de menthol, r01r trCbitiC ill (1JSOICaSeti p11,0110 plinCipahl OCC..110(1, 



ERGO 
Societate autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara ERGO Asigurari S.A. 

Nr. inregistrare Registrul Asiguratorilor RA 4:159, Cod operator date personale 5844 Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 1A 

Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/889312007, CIF 21697068 Cladirea A, etaj 4, unitatea 4A 

Identificator unic Is revel european: ROONRC.J40/8893/2007 Sector 1, Bucuresti 

Capital social: 26.721.810 RON, Cod LEI: 529900YST7L2SWPDWAl2 
Cod IBAN: R069FNNB000102489265R001 Tel. *4031 224 86 01 

Cont deschis la : Credit Europe Bank (Romania) S.A. - Sucursala Municipiului Bucuresti Fax *4031 224 86 88 

ergo©ergo.ro  
www.ergo.ro  

Ergo Malpraxis - Asigurarea de raspundere civila profesionala a medicilor si a personalului medical cu studii medii 

Polita RCPM nr.21091699871 emisa la data de 22.09.2021 , reinnoire a politei - 

Informatii asigurat: 	DAN ILESCU CLAUDIA MONICA 

Informatii contractant: DANILESCU CLAUDIA MONICA 

Informatii privind profesia asiguramiur 

Categoria medicala: 	Medici de familie i medici de medicina generala 

Specialitatea medicala: - 

Riscuri asigurate 

intindere temporala 

Perioada de acoperire 
retroactiva: 

Perioada extinsa de 
notificare a daunelor: 

Teritoriu: 

Jurisdictie: 

Perioada de asigurare 

Fapte/acte de imprudent& neglijenta, eroare sau omisiune in cadrul exercitiului legal 

a activitatii profesionale desfasurate de asigurat 

Se acopera prejudiciile produse in perioada de valabilitate a politei sau in perioada de 

retroactivitate daca aceasta exist& si care sunt notificate cel mai tarziu in perioada 

extinsa de notificare 

Asiguratul beneficiaza de acoperire retroactiva indusa in prima de asigurare pentru o 
perioada de maximum 3 ani, perioada in care a fost asigurat neintrerupt la ERGO 

30 zile 

Romania 

Romania 

12 luni , incepand de la: 30.09.2021, ora 00:00, 'Dana la: 29.09.2022, ora 24:00 

Date tehnice_privind asigurarea: 

Limita raspunderii 
Acoperire 	per eveniment 	in agregat 	 Fransize 	Prima de asigurare 

Raspundere civila 	1 	 - 	 10 EUR ■ 
MI ,  

El Daune morale 	 - 	 - 	 - 	 - 

Prima de asigurare totala pentru acoperirile selectate: 10 EUR 

I.' A 	.k  ‘ clkli  
-......0  

Pagina 1 din 6 
Ultimele 2 pagini contin o informare in conformitate Cu Regulamentul UE privind protectia generala a datelor(GDPR) 
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ERGO 
DataIii plata': 

Modalitate de plata: Integral 
	

Document de plata: Chitanta 

Scadenta ratelor: 
Numar rata 	 1 
Valoarea ratei 	 10 EUR 
Scadenta rate i 	 29.09.2021 

Plata primei de asigurare se va efectua in moneda politei de asigurare sau in echivalentul in lei at acesteia la 
cursul publicat de Banca Nationala a Romaniei (B.N.R.) valabil la data efectuarii platii. 

Va rugam sa specificati pe documentul de plata numarul politei de asigurare si al ratei scadente. 

Mentiuni speciale: 

Prezenta polita a fost intocmita in 2 exemplare pe baza informatiilor furnizate de catre asigurat / contractant, din 
care un exemplar impreuna cu: 
Condple generale privind asigurarea de raspundere civila genera/e' cod UW13CGRCO9 
Condqille speciale cod UW13CSPM06 

au fost inmanate asiguratului / contractantului. 

Important: 
Informatille incomplete sau , nereale furnizate de catre asigurat sau contractant pot atrage reducerea sau 
pierderea dreptului la despagubire. 

Prin acceptarea ofertei Si plata primei de asigurare sau a ratei intai, clientul confirma ca, anterior incheierii politei 
de asigurare, a luat cunostinta de informatiile preliminare, continutul contractului de asigurare, existenta fondului 
de garantare i modalitatea de solutionare alternativa a litigiilor, informarea privind protectia datelor cu caracter 
personal, precum i faptul ca, la data incheierii politei, accepta termenii acesteia si conditiile de asigurare 
aferente, din care a prim it un exemplar. 

De asemenea, ati luat cunostinta de faptul ca ERGO Asigurari Si once innputernicit al acesteia prelucreaza 
datele cu caracter personal, in conformitate cu dispoziiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
si libera circulatie a acestor date. 

Acoperirea nu incepe inainte de plata primei de asigurare / a ratei intai aferente primei de asigurare. 

In cazul producerii unui eveniment asigurat, vã rugarn sã apelati ERGO Asistenta — 031 224 86 38 (in 
timpul programului de lucru) sau prin e-mail avizaridaune@ergo.ro .  

Alte mentiuni: 

In cazul in care medicul este rezident, raspunderea civila profesionala este valabila pentru activitatea medicala 
din domeniul specialitatii de confirmare, desfasurata cu respectarea limitelor de competenta medicala 
corespunzatoare nivelului de formare al anului de pregatire in care se afla. 

DAW MANAGEMENT - BROKER DE 

ASIGURARE SRL 

ASIGURAT 

DAN 

numele si prenurnele reprezentantului asiguratului/ 
contractantului, semnatura, stampila 

INTERMEDIAR 

numele i prenumele reprezentantului 
intermediarului, semnatura, stampila 

ASIGURATOR 
F‘stgur 

ERGO ASIG 	
,bz 

 

numele si prenumele rer3k;:talligiblui 
asiguratorului, semnatura, stampila 
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ 
REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE 
PARTEA a II a 

CERTIFICAT DE INREGISTRARE 

Societatea  DR. MONICA DANILESCU S.R.L.  

cu nr.de  inmatriculare 	 este inregistrata in Registrul 

Unic al Cabinetelor Medicale partea a - 2 - a sub numarul 	T72606 	din data 	23 09.2021 

cu sediul in C 

Nutria,. cabinete 	• 	1 

A  ctivitall autorizate: 	 Medic titular: 

Medicina de familie  Dr. Danilescu Claudia-Monica  

 

DIRECTOR EXE,CNTIV.,,,,,,, 
DR. IULIANA ,A.NEA.‘ IN, 

, 
Registrul Un 

iRe  esponsabil 
IVI telor Medicale, 

Dr. ST  1PESCU 

Legea  629 / 2001 , Art .12 si 12' -tabinetele medicale sum obligate sä intocmeasca si sa transinita situatiile stabilite 
grin norme ale Ministerului Sanatatii si Familiei, privind starca de sanatate si demografica a populatiei . 
Titularul este obligat sa comunice D.S.1). Dofi once modificari survenite in activitatile autorizate, denumirea si adresa 



COLEGIUL MEDJCILO1 DOLj 
CRAIOVA, SIR. C„ORNELIU COPOSU NR. 107 

Nr 160 	din .30.08.2021 _ 

In baza prevederilor art. 384 din Legea 95/2006 privind exereitarea protesiei de medic 
de functionare a Colcgiului Medicilor din Romania i Ordinukti Ministerului SanAtAtii i Familiei nr. 
153/2003, privind In Iiintarea, org,anizarea i functionarea cabinetelor medicale, se elibereazA prezentul 

CERTIFICAT DE AVIZARE 
A CA13 INETELOIZ MEDICALE 

DIN SOCIETA TILE MEDICALE CU PERSONALITATE JUR IDICA 
cu mimic DR.MONICA DANILESCU S.R.L -PUNCT DE LUCRU 
nr. cabinete : I 

Spechiliiiiii : 
1 MEDICINA DE FAMILIE 

	

3 
 2 	______ 

_______________ Dr. 

	

4 	 ______________________ Dr. 

	

5 	, 	
Dr. 

	

____________ 	_ 

	

6 	
__________________ . Dr. 7 

Dr.  .. 

	

8 	
_______________ . Dr. 

	

9 	
_________________ . Dr. 10 

Dr. . 
Dr, _ 
Dr. _ 
Dr. _ 
Dr,_ 
Dr._ 
Dr. _ 

Competenle: 	 _--- 1 

	

2 	  
Dr. 

	

3 	  
Dr. 
Dr. 

 

	

5 	  Dr. 

	

6 	  Dr. 

	

7 	  Dr. 

	

8 	 Dr, 
 Dr. 

 

	

10 	 Dr. 
Dr. aflaTiWa—dre--sit : Loc—alitate—a—CRATGVA 
----------- S trada _.______________________________ ourET 

nr. 5 
_ 

  B loc _ 	Etaj 	Scara 	A p. Tel.: ReKezentant legal / delegat : 	DR DA-NILESC- U-CLAUDIA-MDNICA 

•PREZENT ULAVIZ ESTE VA LA BIL pOLUX,IPA.IA DE 30.11 .2028 

	

 PRESEDM 	,0‘. .% 
COLEGIULUI MO  

	

PROF. DR. TUDOR 	A 

Dr._ DA NILESC U CLAUDIA- MONICA _ 

12  
13  

14 
 15 

1 6 



ININISTERUL SANATATII 
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOU 

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE 
In baza Referatului de evaluare 

La cererea Danilescu Claudia - Monica 	 , in calitate de 
Administrator 	 , al DR.MONICA DANILESCU,SRL 
cod fiscal/CUI 41774831 	, cu sediul 
inregistrata sub nr. 	16390 	din 	02.09.2021 	, in urma examinarii documentatiei 
prezentate §i a evaluarii obiectivului Cabinet medical - medicina de familia 

din localitatea Craiova 	 , str. Oltet 	 , nr. 5 
bl. 	, sc. 	, et. 	, ap. 	, sector/judet Dolj 
de catre Dr.Bobirnac Ana - medic primar epidemiolog , care a intocmit Referatul de evaluare nr 
393 din 10.09.2021 , a rezultat ca sunt indeplinite prevederile reglementarilor sanitare in 
vigoare Respectarea legislatiei sanitare in vigoare. 

In baza Legii nr. 	95 	din 	2006 	§i a 
Ord.MS:15312093,96112016,133812007,122612012 se acorda: 

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE 

pentru obiectivul Cabinet medical - medicina de familie 

situat in Craiova, Oltet, 5, Dolj 
avand ca object de activitate (cod CAEN) 8622 - Act!vitati de asistenta medicala specializata 

structura functionala 
- Cabinet consultatii 
- Sala a§teptare 

- Sala tratamente 
- Spatii comune cu alti medici 
• Spatii anexe. 

DIRECTOR EXECUJIV, 
Dr. luli -' "--- 

Nota: 
Titularul autorizatiei este obligat: 
- sä anunte in scris schimbarea autorizatiei sanitare de I 	 azul modificarii in structura functionala a 
unitatii sau a conditiilor de igiena asigurate la data autorizarii; 
- sã aplice i sa respecte normele de igiena i sanatate publica in vigoare. 
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