
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 

 HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind încheierea contractelor de concesiune având ca obiect spaţii cu destinaţia 
de activităţi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, 

nr.41 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2013; 

Având în vedere raportul nr.60561/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin 
care se propune încheierea contractelor de concesiune având ca obiect spaţii cu 
destinaţia de activităţi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, b-dul 
Oltenia, nr.41; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi Legii nr.213/1998 
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată şi completată;  
           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 încheierea contractelor de concesiune între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Conea Lidia, Ulei Elena, Fişcu Cătălin, Măniosu 
Octavian, Stoenescu Rodica, Răscol Loredana, având ca obiect spaţii cu 
destinaţia de activităţi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, 
b-dul Oltenia, nr.41, identificate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2. Durata concesiunii este de 5 ani, respectiv până la 01.06.2018. 
Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 

concesiune prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.4.În termen de 90 de zile de la aprobarea concesionării spaţiilor identificate la 

art.1 din prezenta hotărâre, titularii contractelor de concesiune au obligaţia să 
plătească contravaloarea folosinţei spaţiilor pe ultimii 3 ani. 

  Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi persoanele prevăzute la 
art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

                  INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



   

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 60561/12.04.2013            
                                                                                                                  SE APROBĂ, 
                                                                                                                       PRIMAR, 
                                                                                                             Lia Olguţa Vasilescu 
 
                                            

RAPORT 
 

 În cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia nr.41 
funcţionează Conea Lidia, Ulei Elena, Fişcu Cătălin, Măniosu Octavian, Stoenescu 
Rodica, Răscol Loredana cu activitate de tehnică dentară,activitate conexă  actului 
medical.  
 Din 27.01.2000 până la data de 01.06.2006 au avut contract de comodat încheiat 
cu Spitalul Clinic Municipal „ Filantropia” Craiova. 
 Din 01.06.2006 până in prezent ei au folosit  spaţiul pe care îl ocupau  înainte şi 
au achitat utilităţile pentru spaţiul ocupat dar nu şi folosinţa spaţiului.  
  Prin adresele  înregistrate sub numerele : 
 -58686/10.04.2013 Conea  Lidia şi  Ulei Elena  solicită concesionarea spaţiilor în 
care functionază şi anume spaţiile nr.17 din releveu -laborator şi nr.12 sala gipsare   
 -59945/11.04.2013 Mâniosu Octavian, Fişcu Cătălin şi Stoenescu Rodica solicită 
concesionarea spaţiilor în care functionază şi anume spaţiile  nr.16 din releveu -
laborator şi  nr. 14 -camera de turare 
 -67969/26.04.2013  Răscol Loredana solicită concesionarea spaţiilor nr.13 din 
releveu – laborator şi  nr.12- sala de gipsare  
      La spaţiile solicitate descrise  mai sus  pentru fiecare în parte se adaugă cota 
indiviză de  3,615  mp din spaţiul total de  21,69 mp folosinţă  comună compus din: 
 -poz.15:hol suprafaţă utilă de 17,57 mp 
 -poz.11: wc suprafaţă utilă de 1,65 mp  
 -poz.10: spălător  suprafaţă utilă de 1,12 mp  
 -poz.9: spălător  suprafaţă utilă de 1,35 mp 
     În  acest sens potrivit Codului Civil, Conea Lidia, Ulei Elena, Fişcu Cătălin, 
Măniosu Octavian, Stoenescu Rodica,Răscol Loredana  trebuie să achite folosinţa 
bunului proprietate privată a Municipiului Craiova în termenul de prescripţie de 3 ani 
de zile şi intrarea în legalitate în sensul stabilirii relaţiilor contractuale exprese între 
proprietarul bunului Municipiului Craiova Administraţia Publică Locală şi Conea 
Lidia, Ulei Elena, Fişcu Cătălin, Măniosu Octavian, Stoenescu Rodica ,Răscol Loredana  
 Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.884/2004 privind concesionarea unor 
spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, Legea 213/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare coroborate cu prevederile Legii 215/2001, republicată , a 
administraţiei  publice  locale ,  cu modificările  şi completările ulterioare , propunem 
Consiliului Local al Municipiului Craiova adoptarea unei hotărâri în sensul :    
 1. Încheierea contractelor de concesiune între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Conea Lidia, Ulei Elena, Fişcu Cătălin, Măniosu Octavian, Stoenescu 
Rodica, Răscol Loredana având ca obiect  spaţiu cu destinaţia de activităţi conexe 
actului medical situate in Craiova, str. b-dul Oltenia nr.41 şi  identificate în anexa la 
prezentul raport. 
 2. Durata concesiunii este de 5 ani respectiv până la data de 01.06.2018. 



   

 3.Redevenţa va fi stabilită conform  Hotărârii de Guvern nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale. 
 4. În termen de 90 de zile de la aprobarea concesionării spaţiilor prevăzute la 
pct.1 Conea Lidia, Ulei Elena, Fişcu Cătălin, Măniosu Octavian, Stoenescu Rodica, 
Răscol Loredana au  obligaţia  să plătească contravalorea folosinţei spaţiului pe ultimii 
3 ani .   
 5 Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractele de 
concesiune a spaţiilor identificate la pct.1. 
 
 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                                    SERVICIUL   PATRIMONIU,                                                                                                                                             
           Adriana Cîmpeanu                                                              
           
 
 
 
 
 
            VIZAT LEGALITATE                                                                       ÎNTOCMIT,                                                                 
  cons. jr.Ionuţ Gâlea                                                                insp. Daniela Radu 
 
 
 
 
 



   

                                                                                                                                      
 
 
                                                                                                                                           Anexa nr.1  
 

Nr.cr
t. 

Nr. spaţiului  
din releveu 

Suprafaţa 
utilă (mp)  

Destinaţia spaţiului  Tehnicienii care concesionează  

1 14 13,33 Cameră de turnat  Fiscu Cătălin,Mîniosu 
Octavian, Stoenescu  Rodica 

2 16 13,23 Laborator Fiscu Cătălin,Mîniosu 
Octavian, Stoenescu  Rodica 

3 13 13,16 Laborator Răscol Loredana 

4 12 15,14 Sală gips Răscol Loredana,Conea Lidia 
şi  Ulei Elena  

5 17 13,11 Laborator Conea Lidia şi  Ulei Elena  

 
 
 

        SPAŢII COMUNE   
 

Nr.crt. Nr. spaţiului  din 
releveu 

Suprafaţa utilă (mp)  Destinaţia spaţiului  

1 9 1,35 spălător 

2 10 1,12 spălător 

3 11 1,65 wc 

4 15 17,57 hol 

 TOTAL  21,69  
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