
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind încetarea contractului de concesiune nr.815/06.01.2014  încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ciobanu Daniela, medic titular al 

Cabinetului Medical Individual dr.Ciobanu Daniela 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.12.2017; 
           Având în vedere raportul nr.______/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune încetarea contractului de concesiune nr.815/06.01.2014  încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ciobanu Daniela, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual dr.Ciobanu Daniela; 
           În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;  
           În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, art.61, 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă încetarea, prin denunţare unilaterală din partea concesionarului, a 

contractului de concesiune nr.815/06.01.2014, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Ciobanu Daniela, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual dr. Ciobanu Daniela, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în 
municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa 
Nouă), începând cu 20.01.2018. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarului Municipiul Craiova să semneze actul adiţional de 
încetare a contractului de concesiune nr.815/06.01.2014. 

Art.3.  Cu aceeaşi dată, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 şi nr.804/2013. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Cabinetul Medical 
Individual dr.Ciobanu Daniela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
  
 

INIŢIATOR,             AVIZAT, 
PRIMAR                PT.SECRETAR, 

Mihail GENOIU                  Ovidiu MISCHIANU 
 



 

 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.________/_____2017                    
                                                                                                                   SE APROBĂ,  
                                                                                                                      PRIMAR,                                                     
                                                               MIHAIL GENOIU 
                                                
       
 
       

   RAPORT  
privind încetarea contractului de concesiune nr.815/06.01.2014 încheiat între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi  Ciobanu Daniela, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Ciobanu Daniela 

   
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, a Hotărârii Consiliului Local nr.804/19.12.2013, 
precum şi a Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.85/2006, a fost încheiat contractul de concesiune nr.815/06.01.2014 între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Ciobanu Daniela, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Ciobanu Daniela, pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 
25,52 mp, situat în Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă), 
durata concesiunii fiind până la 01.06.2021. 
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.164999/20.11.2017, d-na 
Ciobanu Daniela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ciobanu Daniela solicită 
rezilierea contractului de concesiune nr.815/06.01.2014.  
 Având în vedere că potrivit pct.8.1., lit.g din contractul de concesiune nr.815/06.01.2014, 
„concesionarul poate denunţa unilateral contractul de concesiune pentru motive personale, 
notificând concedentul cu 60 de zile înainte de data denunţării”, propunem încetarea contractului 
de concesiune începând cu 20.01.2018. 
 Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen. 
 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.115, alin.1, lit.b 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborat cu pct.8.1., lit.g din contractul de concesiune 
nr.815/06.01.2014, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 

− Încetarea prin denunţare unilaterală din partea concesionarului a contractului de 
concesiune nr.815/06.01.2014 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi Ciobanu Daniela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ciobanu 
Daniela, având ca obiect exploatarea spaţiului în suprafaţă de 25,52 mp, situat în 



Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă), 
începând cu 20.01.2018. 

− Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
încetare a contractului de concesiune nr.815/06.01.2014, conform punctului mai sus 
menţionat. 

− Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr.804/19.12.2013. 
  

                        
                  Director Executiv,                                              Vizat ptr. legalitate, 
               Cristian Ionuţ GÂLEA                                           Direcţia Juridică 
                 cons.jur.Alexandra Bianca BELDEA 
   
                       

 
           
                                                                          
                                                                                                                     
 
                                                                                                                        Întocmit, 
             insp.Petrovici Marta 
 
 













MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA                   
                                                                                                     

   HOTĂRÂREA NR. 804 
privind modificarea contractelor de concesiune având ca obiect spaţii cu 

destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, Policlinica din 
cart.Craioviţa Nouă, str.Arh. Duiliu Marcu, nr.16A 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 19.12.2013; 
Având în vedere raportul nr.193350/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  

prin care se propune modificarea contractelor de concesiune având ca obiect spaţii 
cu destinaţia cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, Policlinica din 
cart.Craioviţa Nouă, str.Arh. Duiliu Marcu, nr.16A şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.307, 309, 310, 311 şi 
312/2013; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi art.555-562 din 
Codul Civil;  
           În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, art.123, 
alin.1, art.61, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE:   
 
Art.1. Se aprobă modificarea contractelor de concesiune având ca obiect spaţiile cu 

destinaţia cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, Policlinica din 
cart.Craioviţa Nouă, str.Arh. Duiliu Marcu, nr.16A, încheiate între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi 12 medici de familie, în sensul reducerii 
suprafeţelor concesionate,  conform  anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi dr.Ciobanu Daniela, titular al Cabinetul Medical 
Individual dr.Ciobanu Mihaela, având ca obiect spaţiul în suprafaţă totală de 
25,52 mp., ( 12,36 mp. suprafaţă cabinet şi 13,16 mp. spaţii comune), situat 
în cadrul Policlinicii din cart.Craioviţa Nouă, str.Arh. Duiliu Marcu, nr.16A, 
parter, identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Durata contractului de concesiune este până la data de 01.06.2021. 
Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale 

la contractele de concesiune prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 
Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 238/2004 referitoare la trecerea 



din domeniul public în domeniul privat al municipiului a spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale în vederea concesionării  

  Art.6.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 
Lucian Costin DINDIRICĂ Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          
ANEXA  1 LA HOTĂRÂREA NR.804/2013 

 
 
 
 

Nr.crt Numele persoanei ce 
concesionează 

Nr.contract 
concesiune 

Suprafaţa 
iniţială 

concesionată(mp
) 

Modificare suprafaţă(mp) Suprafaţa totală 
concesionată 

1 Iordăchescu Nicoleta  35701/17.05.2006 23,30 2,1 21,2 

2 
SC MIHA HOLDING 
SRL prin dr.Mihălă 
Liliana  

35703/17.05.2006 23,30 2,1 21,2 

3 Dobriceanu Vioara 
Nicoleta  

36249/18.05.2006 23,26 2,1 21,16 

4 Căprariu Aurora 
Daniela 

36281/18.05.2006 23,26 2,1 21,16 

5 Demetrian Camelia  36144/18.05.2006 31,34 2,1 29,24 

6 Echert Margareta   35706/17.05.2006 23,79 2,1 21,69 

7 Burada Vivi 35712/17.05.2006 23,79 2,1 21,69 

8 Călinescu Voni  35716/17.05.2006 23,79 2,1 21,69 

9 Zbarcea Silvia 35715/17.05.2006 23,79 2,1 21,69 

10 Dumitru Elena 35676/17.05.2006 23,44 2,1 21,34 

11 Ilie Geta  35678/17.05.2006 23,44 2,1 21,34 

12 Grigore Feldioara 35708/18.05.2006 31,29 
2,1 

 
 

29,19 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Lucian Costin DINDIRICĂ 
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