
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
  PROIECT 

 
HOTĂRÂREA  NR._____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.199/2012 referitoare la aprobarea schimbării formei juridice a contractelor 
încheiate de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru spaţiile 

situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 (Clădirea Stomato 3) 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2012; 
           Având în vedere raportul nr.185361/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.199/2012 referitoare la aprobarea schimbării formei juridice a contractelor încheiate 
de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru spaţiile situate în 
municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 (Clădirea Stomato 3);      

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, modificată şi 
completată, art.866 – 875 din Codul Civil, Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi Legii nr.213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;          

În temeiul art.36 alin.2  lit. c coroborat cu alin.5 lit. a, art.123, 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 modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.199/2012, după cum urmează: 

a) Art.2 va avea următorul conţinut: ” Se aprobă închirierea pentru o perioadă 
de 1 an, către titularii prevăzuţi în anexa nr.1 a spaţiilor identificate la art.1 
din prezenta hotărâre.” 

b) Anexa nr.1 se modifică şi se completează cu spaţiile din releveu identificate 
la poziţiile 5 şi 6, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

c) Anexa nr.2 cu privire la modelul contractului de închiriere astfel: 
- Preambulul contractului de închiriere va avea următorul conţinut: 

“În temeiul art. 36 alin. 1 şi alin.2 lit. c coroborat cu alin. 5 lit a şi b, şi a 
dispoziţiilor art. 61 alin.2, art. 62 alin.1 şi în conformitate cu art.123 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
având în vedere Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul 



 

juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
dispoziţiile Noului Cod Civil.” 

- “Art.3. Prezentul contract de închiriere se încheie pentru o perioadă de 1 
an respectiv de la _________  până la ____________ “  

- „Art.4. La expirarea perioadei de 1 an părţile pot decide de comun acord 
prelungirea contractului prin act adiţional pentru o nouă perioadă 
stabilită de acestea, cu renegocierea clauzelor”. 

- „Art.6. Plata se face lunar, până la data de 5 a lunii pentru luna în curs şi 
chiria se datorează începând cu data prevăzută în contract.” 

- „Art.18. cu privire la încetarea contractului, se completează cu pct.7„La 
iniţiativa locatorului, în situaţia în care spaţiul închiriat este necesar 
desfăşurării altor activităţi corespunzătoare actului medical, contractul de 
închiriere încetează de drept, prin notificarea locatarului cu 30 de zile 
înainte”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico- 
Financiară şi Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  INIŢIATOR,  AVIZAT, 
     PRIMAR,   SECRETAR, 

         Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 



 

DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul A.E.P.P.P.A.C 
Nr. 185361 /18.12.2012                            

                                                                                                                           SE APROBĂ, 
                                                                                                                               PRIMAR, 

                                                                                                                      Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

RAPORT 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.199/2012  s-
a aprobat schimbarea formei juridice a contractelor încheiate de către  Spitalul 
Clinic Municipal  ”Filantropia ” Craiova pentru spaţiile situate în municipiul 
Craiova ,strada Brestei nr. 10 cu destinaţia de cabinete medicale, din contracte 
de comodat, în contracte de închiriere, precum şi modelul de contract de 
închiriere a acestor spaţii şi durata de 5 ani. 

După adoptarea actului normativ mai sus precizat, Spitalul Clinic 
Municipal  ”Filantropia ” Craiova prin adresa înregistrată sub 
nr.159/18.12.2012 solicită modificări ale contractului cadru având în vedere 
problemele apărute la încheierea acestora, referitoare la durata contractului, 
modalitatea de reziliere a contractelor, precum şi modalitatea de plată.  

Totodată, prin  adresa înregistrată sub nr. 149596 din 12.11.2012, Dr 
Marinescu Iliuta Cristian, reprezentant legal al CMI Dr. Marinescu Iliuta a 
solicitat inchirierea spatiului fostei Radiologii dentare de la parterul Policlinicii 
situate în Craiova ,strada Brestei nr. 10 (Clădire Stomoto3), respectiv pozitia 5 
si 6 din releveul cladirii, in suprafata de 21,85 m.p., ceea ce impune 
modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.199/2012. 

Faţă de cele prezentate, având în vedere prevederile Ordonanţei de 
Urgenţa 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare , art.866–875 din Codul Civil, 
Hotărârea de Guvern  nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu 
destinaţia de cabinete medicale, Legea nr. 213/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare,  propunem modificarea  Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.199/2012 după cum urmează: 

a) Anexa nr.1 se modifică şi se completează cu spaţiile din releveu identificate la 
poziţiile 5 şi 6, conform anexei nr.1 la prezentul raport; 

b) Anexa nr.2 cu privire la modelul contractului de închiriere astfel: 
Preambulul contractului de închiriere va avea următorul conţinut: 

“În temeiul art. 36 alin. 1 şi alin.2 lit. c coroborat cu alin. 5 lit a şi b, şi a dispoziţiilor 
art. 61 alin.2, art. 62 alin.1 şi în conformitate cu art.123 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, având în vedere 
Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile Noului Cod 
Civil.” 

           Art.3. Prezentul contract de închiriere se încheie pentru o perioadă de 1 an 



 

respectiv de la _________  până la ____________   
          Art.4. La expirarea perioadei de 1 an părţile pot decide de comun acord 

prelungirea contractului prin act adiţional pentru o nouă perioadă stabilită de 
acestea, cu renegocierea clauzelor. 

           Art.6. Plata se face lunar, până la data de 5 a lunii pentru luna în curs şi chiria 
se datorează începând cu data prevăzută în contract. 

     Art.18. cu privire la rezilierea contractului, se completează cu pct.7 La iniţiativa 
locatorului, în situaţia în care spaţiul închiriat este necesar desfăşurării 
altor activităţi corespunzătoare actului medical, contractul de închiriere 
încetează de drept, prin notificarea locatarului cu 30 de zile înainte”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           DIRECTOR EXECUTIV,                                          SERVICIUL E.A.D.P.P.C.A.,                                                                                                                                                 

              Adriana Cîmpeanu                                                              Gabriel Smaranda                                                                            

 
         

            Vizat de legalitate,                                                                       Întocmit ,                                                                                 
cons. jr. Ionuţ Gâlea                                                     insp. Daniela Radu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                                                                                                                                            

Anexa nr.1  
 



 

Nr.crt. Nr. spaţiului  din 
releveu 

Suprafaţa utilă 
(mp)  

Medicii care închiriează cabinetul 
medical 

1 2 18,79 dr.Preotu Gabriela  
dr. Petrescu Gabriel Sebastian 

2 3 12,15 dr.Ţolea Irina Cătălina 
dr. Nesa Maria Cristina 

3 4 12,13 dr. Stan Mihaela 
dr. Smarandache Lidia  

4 5 18,07 dr.Marinescu Iliuţă Cristian 
5 6 3,78 dr.Marinescu Iliuţă Cristian 
6 15 10,30 dr. Ion Eugen  

dr. Boiangiu Mădălina 
7 16 10,32 dr. Dincă Daniel Florin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        SPAŢII COMUNE   



 

 
Nr.crt. Nr. spaţiului  din 

releveu 
Suprafaţa utilă 

(mp)  
Destinaţia spaţiului  

1 1 5,88 hol 
2 8 20,30 sterilizare 
3 9 12,05 hol 
4 10 48,72 hol  
5 11 1,52 wc 
6 12 1,38 wc 
7 13 4,05 hol 
 TOTAL  93,90  
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