
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA   

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA           

                      PROIECT 

    HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind  înstrăinarea de către CMI dr.Rechiţeanu Florentina a cotei indivize de ½ 

din spaţiul medical situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Iorga, nr.45, bl.G28, 

sc.1, ap.2, către CMI Vărăticeanu Elena-Mihaela 

 

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

30.08.2012; 

Având în vedere raportul nr.105632/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 

se propune înstrăinarea de către CMI dr.Rechiţeanu Florentina a cotei indivize de ½ din 

spaţiul medical situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Iorga, nr.45, bl.G28, sc.1, ap.2, 

către CMI Vărăticeanu Elena-Mihaela;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, modificată şi completată, Titlului XI Cap.III art.2343-2428 din Legea nr.71/2011 

pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil şi Legii nr.7/1996 a 

cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată şi completată; 

          În temeiul art.36, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5 lit.b, art.45, alin.3 şi art.61 alin.2 

din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă înstrăinarea de către CMI dr.Rechiţeanu Florentina a cotei indivize de ½ 

din spaţiul medical în suprafaţă de 43,10 mp., cu număr cadastral 207225-C1-U2, 

înscris în Cartea Funciară 207225 C1-U2, situat în municipiul Craiova, str. Nicolae 

Iorga, nr.45, bl.G28, sc.1, ap.2(circa medicală 11-14-20), către CMI Vărăticeanu 

Elena-Mihaela, cu preluarea ipotecii, a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din 

contractul de vânzare-cumpărare garantat cu ipotecă nr.421/2011. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 

în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, 

pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară care decurg din 

transferul dreptului de proprietate. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, dr.Rechiţeanu Florentina şi 

dr.Vărăticeanu Elena-Mihaela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 

             PRIMAR,   SECRETAR, 

 Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

DIRECTIA  PATRIMONIU  

SERVICIUL ADMINISTRAREA ŞI EVIDENŢA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, A 

CONTRACTELOR ŞI AUTORIZĂRILOR 

NR. 105632/2012 

           

                                                                                                          Se aprobă, 

              Primar 

  Lia Olguţa Vasilescu  

    Raport 

 

 

  Prin  cererea cu numărul 23111/21.02.2012,  dr. Rechiteanu Florentina transmite 

instituţiei noastre o notificare prin are aduce la cunoştinţă   intenţia de vânzare a praxisului 

de medicină de familie potrivit dispoziţiilor art. 12 al Ordinului Ministerului Sanataţii 

Publice nr. 1322/2006 şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare , precum şi preţul pentru spaţiul medical pe care îl 

ocupă în prezent . 

  În conformitate cu actele normative menţionate mai sus, obiectul preluării activităţii 

unui praxis îl reprezintă patrimoniul de afectaţiune profesională,  ca modalitate de  preluare 

a activitatii unui praxis putând fi aplicată varianta  vânzării cu indeplinirea condiţiilor 

prevăzute  în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul că  

preluarea activitatii poate fi realizata de către un medic specialist de medicina de familie, 

persoana 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,  dovada dreptului de exercitare a profesiei 

fiind  înregistrarea în  Registrul unic al cabinetelor medicale la autoritatea de sănătate 

publică judeţeană.  

 Potrivit HCL nr. 270/2010 s-a încheiat între Municipiul Craiova ca vânzător şi             dr. 

Rehiteanu Florentina împreună cu dr. Tapu Christiana Ludmila în calitate de cumpărători, 



 

contractul de vânzare -cumpărare sub semnătură privată nr. 57221/31.03.2011 , obiectul 

contractului fiind vânzarea spaţiului medical în suprafaţă totală de 43,10 mp. cu nr. 

cadastral 207225-C1-U2 şi înscris în CF 207225 ( 56589 nr. vechi )Craiova,  situat în 

strada Nicolae Iorga nr. 45 bl. G28, sc.1, ap.2 ( circa medicală 11-14-20) fiind autentificat 

totodată sub numărul 421/15.04. 2011 şi contractul de vânzare-cumpărare garantat cu 

ipotecă care prevede la art. 20 că transmiterea de drept a proprietăţii asupra spaţiului 

medical menţionat mai sus se face la data semnării actului iar transmiterea de fapt operează 

la data achitării integrale a preţului, acesta fiind eşalonat pe 15 ani. Contractul menţionează 

expres interdicţia de a nu înstrăina spaţiul decât în scopul activităţilor medicale, 

înstrăinarea prin vânzare putându-se face prin exercitarea dreptului de        preemţiune de 

către coproprietari şi apoi de către proprietarii vecini.  

  În îndeplinirea procedurii prealabile obligatorii a exprimării dreptului de preemţiune 

şi a preţului de vânzare de 35.866 lei  dr. Rechiteanu Florentina a transmis adresele  cu nr.:  

27/20.02.2012 înregistrată la sediul instituţiei noastre sub numărul 23111/2012 şi nr. 

26/6.02.2012 şi 29/20.02.2012 adresate Colegiului Medicilor Dolj. Prin declaraţia 

autentificată sub numărul 187/2012 la BN Mircea Drăguşin, , beneficiarii dreptului de 

preemţiune asupra spaţiului deţinut de către dr. Rechiteanu Florentina, au declarat că nu 

doresc achiziţionarea spaţiului, fiind de acord cu vânzarea în mod liber a acestuia către 

CMI Vărăticeanu Elena – Mihaela. Conform adeverinţei  cu  nr. 1856/20.03.2012 emisă de 

Colegiul Medicilor Dolj, rezultă că d-na. dr. Rechiteanu A. Florentina şi-a îndeplinit 

obligaţia privind depunerea la Colegiul Medicilor Dolj a  notificării de vânzare a 

praxisului. 

  Prin adresa cu nr. 23120/21.02.2012 dr. Rechiteanu Florentina solicită acordul  

autorităţii publice în vederea transferului dreptului de proprietate asupra cotei indivize de 

½ din spaţiul medical dobândit conform contract autentificat sub numărul 421/15.04.2011 

către CMI dr. Vărăticeanu Elena Mihaela, anexând totodată la cerere şi documente din care 

rezultă că dr. Vărăticeanu Elena Mihaela este Medic de Familie , membru al Colegiului 

Medicilor de Familie Dolj potrivit certificatului nr. DJ 011.0367 / 2011, fiind înregistrat ca 

atare şi la ANFP sub CIF 29568930. 

  În conformitate cu  prevederile  Codului  civil,  ipoteca reprezintă un drep real 

asupra unui bun imobil , având caracter accesoriu  şi indivizibil, ea menţinându-se asupra 

bunurilor grevate „în orice mână ar trece”, prin urmare înstrăinarea dreptului de proprietate 

asupra cotei de ½  din  spaţiul medical deţinut de dr. Rechiteanu Florentina se va face cu 

păstrarea ipotecii , în condiţiile art. 2353 Cod Civil.  

  Faţă de cele de mai sus, în condiţiile  Legii nr.  95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,   Titlului XI Cap. III  art. 2343-2428 ( 



 

Ipoteca)  din Legea  nr. 71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr. 287/2009 privind 

Codul Civil, a   Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi 

completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c şi art. 121 alin. 2 din 

Legea nr. 215/2001, rep.  a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, propunem  Consiliului Local  adoptarea unei hotărâri în sensul : 

1 aprobarea înstrăinării de către CMI dr.  Rechiteanu Florentina  a cotei indivize de ½ din 

spaţiul medical în suprafaţă totală de 43,10 mp. cu nr. cadastral 207225-C1-U2         ( 

nr. cadastral vechi 10237/2)  înscris în CF 207225 C1-U2 Craiova,  situat în strada 

Nicolae Iorga nr. 45 bl. G28, sc.1, ap.2 ( circa medicală 11-14-20) către CMI 

Vărăticeanu Elena – Mihaela, cu preluarea ipotecii,  a drepturilor şi obligaţiilor  care 

decurg din contractul de vânzare -cumpărare garantat cu ipotecă autentificat sub nr. 

421/15.04.2011 la  BNP Pătrău Gheorghe din Camera Notarilor Publici Craiova. 

2 împuternicirea  Primarului municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în 

faţa notarului public şi la Oficiu de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj pentru  

îndeplinirea  formalităţilor de publicitate imobiliară care decurg din transferul dreptului 

de proprietate . 

 

  

  

  Director Executiv,             Şef Serviciu, 

    Cîmpeanu Adriana                     Bontea Mirel       

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

                                                      cons. jur. Bontea Mirel  
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