
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 

         HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.37416/2006  încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr.Dragomir Lucian Paul 

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

27.06.2013; 
Având în vedere raportul nr.89266/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 

se propune modificarea contractului de concesiune nr.37416/2006  încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr. Dragomir Lucian Paul; 
          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 publică şi 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.61, alin.2, 
art.123, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.37416/2006, având ca obiect 

spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în cadrul Policlinicii 
Stomatologice, cart.Craioviţa Nouă, bd.Oltenia, nr.41, în sensul majorării 
suprafeţei de la 20,14 mp., la 26,62 mp., reprezentând 12,95 mp. suprafaţa totală a 
cabinetului medical folosit în exclusivitate şi 13,66 mp. cota indiviză din spaţiile 
comune (hol, săli de aşteptare, grupuri sanitare).  

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. În termen de 90 de zile de la încheierea actului adiţional, dr.Dragomir Lucian Paul 
va achita contravaloarea folosinţei spaţiului pe ultimii 3 ani, calculată potrivit 
tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Craiova 
nr.214/2007.  

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la trecerea din domeniul 
public de interes local în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor spaţii. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi dr.Dragomir Lucian Paul vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                    INIŢIATOR,                       AVIZAT, 
                       PRIMAR,                     SECRETAR, 
         Lia - Olguţa VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 

 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 89266 /11.06.2013            
                                                                                          
SE  APROBĂ, 
                                                                                                                       
PRIMAR,  

LIA-OLGUŢA  VASILESCU 
 
                                            

RAPORT 
 
 

 În cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia 
nr.41 îşi desfăşoară activitatea un număr de 19 medici stomatologi .Dintre 
aceştia,doctorul stomatolog Dragomir Lucian Paul are încheiat contract de 
concesiune nr. 37416 /17.05.2006, pentru o suprafată de 20,14 mp astfel : 6,48 mp 
reprezentând 1/2 din suprafaţa de 12,95 mp a cabinetului medical folosit în sistem 
tură/contratură  şi 13,66 mp reprezentând cota indiviză din spaţiile comune, 
conform Anexei nr. 2b la contract. 
 Pe contratura cu doctorul Dragomir Lucian Paul a fost încheiat contract de 
concesiune cu doctorul stomatolog Rădescu Constantin  până în anul 2008.Prin 
pensionarea acestuia în anul 2008, spaţiul a rămas liber iar doctorul stomatolog 
Dragomir Lucian Paul a solicitat prin adresa nr. 33752/03.03.2008 concesionarea 
spaţiului  .   
 Prin cererea cu nr.77447/21.05.2013 doctorul Dragomir Lucian Paul solicită 
concesionarea în totalitate a spaţiului cabinetului medical . 
 În raport de această solicitare se impune  modificarea suprafeţei prevăzute 
în contractul de concesiune nr. 37416 /17.05.2006,  în sensul majorării suprafeţei 
de  la 20,m14 mp la 26,62 mp, prin preluarea  si suprafeţei  deţinută de dr.Rădescu 
Constantin . 
 Întrucât pentru buna desfăşurare a serviciului medical dr. Dragomir Lucian 
Paul a  amenajat  spaţiul pe care l-a şi folosit  în exclusivitate, potrivit Codului Civil, 
dr. Dragomir Lucian Paul 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  C.M.I dr. Dragomir 
Lucian Paul. 
 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-Modificarea contractului de concesiune nr.3741/ 2006 încheiat între 
Consiliul Local al municipiului Craiova si C.M.I dr.Dragomir Lucian Paul - în sensul 
majorării suprafetei de la 20,14 mp la 26,62 mp  reprezentănd 12,95 mp suprafaţa 
totală a cabinetului medical folosit în exclusivitate şi 13,66 mp cota indiviză din 
spatiile comune ( hol, săli de aşteptare, grupuri sanitare etc) din cadrul  Policlinicii 
Stomatologice nr.4 din Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia nr.41. 



 2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de   modificare a contractului de concesiune nr. 37416/17.05.2006 conform 
punctului 1. 
 3. În termen de 90 de zile de la încheierea actului adiţional dr.Dragomir 
Lucian Paul trebuie să achite contravaloarea folosinţei  spaţiului   pe ultimii 3 
ani,stabilite în conformitate cu Anexa nr. 1, pct.6  din Hotărârea  Consiliului Local 
al Municipiului Craiova  nr.214/2007 referitoare la aprobarea tarifelor de bază 
minime /mp aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de stat. 
  
  
  
 

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