
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 

                HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind încheierea contractului de concesiune  între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi dr. Spahiu Daniela, medic titular al C.M.I. dr. Spahiu Daniela, având ca 

obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat  în municipiul Craiova, 
str.Cartier Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.B6 vechi, parter 

 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de19.12.2013; 

Având în vedere raportul nr.186431/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin 
care se propune încheierea contractului de concesiune  între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi dr. Spahiu Daniela, medic titular al C.M.I. dr. Spahiu Daniela, 
având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, 
str.Cartier Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.B6 vechi, parter; 
           În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, art.555-562 din Codul Civil;  

Potrivit Hotărârii 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;       
 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 încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi dr. Spahiu Daniela, medic titular al C.M.I. dr. Spahiu 
Daniela, având ca obiect spaţiile în suprafaţă totală de 27,65 mp., situate în 
municipiul Craiova, str.Cartier Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.B6 vechi, 
parter, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Durata contractului prevăzut la art.1 este până la data de 03.01.2020. 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 

concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 
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 spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale, în vederea concesionării. 

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

 
 

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



  
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 186431/10.12. 2013                           
                                                                                                                   SE APROBA, 
                                                                                                                       PRIMAR, 
                                                                                                             Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
 

 
 În cadrul Dispensarului medical situat în Craiova, str. Cartier Eroilor, str. 22 Decembrie 1989, 
nr.6, bl. B6 vechi, parter, ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, funcţionează în prezent 
un număr de 5 cabinete medicale individuale, în scopul asigurării asistenţei medicale în medicina de 
familie, identificate în releveul ce constituie anexa 1 la prezentul raport. Acestea au încheiate contracte 
de concesiune cu Consiliul Local al Municipiului Craiova în baza HG nr. 884/2004.   
 Obiectul acestor contracte de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului aflat in folosinţa 
exclusivă ce funcţionează în sistem tura/contratura, precum şi a spaţiilor corespunzătoare cotei indivize 
repartizate celor 5 cabinete medicale din parţiile comune.  
 Începând cu data de 03.01.2005, spaţiile identificate la poziţiile 6 şi 13 din anexa 1 la prezentul 
raport (27,65 mp fiind compus :1/2 din cabinet poziţia -13 din releveu şi 1/2 din sală tramente -poz.6 din 
releveu şi spaţii comune (hol,sală de sterilizare,wc) au fost deţinute in sistem tura/contratura de 
dr.Ghiţu Mihaela reprezentant legal al CMI dr. Ghiţu Minodora în baza contractului de concesiune 
nr.125122/04.02.2005 si dr. Groza Minodora reprezentatnt legal al CMI dr. Groza Minodora în baza 
contractului de concesiune nr.125186/04.02.2005. 
 Dr. Groza Minodora a desfăşurat activitate medicala în specialitatea medicina de familie pâna la 
data de 01.11.2005 când a încetat activitatea medicală prin pensionare, spaţiul utilizat de aceasta în 
contratură fiind preluat de dr. Bărbulescu Cristiana Paula în calitate de reprezentant legal al CMI dr. 
Bărbulescu Cristiana Paula cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea nr. 
537/21.12.2005, încheindu-se astfel actele adiţionale nr. 1-4 la contractul de concesiune nr. 
125186/04.02.2005 prin înlocuirea concesionarului.  
 Dr. Bărbulescu Cristiana Paula în calitate de reprezentant legal al CMI dr. Barbulescu Cristiana 
Paula a reziliat contractul de concesiune la data de 15.11.2007.  
 Astfel, începând cu data de 15.11.2007 şi până la data de 31.01.2013 spaţiile  identificate la 
poziţiile 6 şi 13 din anexa 1 la prezentul raport au fost folosite exclusiv de dr. Ghiţu Mihaela achitând 
conform contractului de concesiune doar ½ din suprafeţele exclusive, respectiv redevenţa datorată pentru 
sistemul de tură. 
 
 Prin HCL nr.33/31.01.2013, dr. Ghitu Mihaela a cesionat către dr. Săftoiu Paula Liliana 
reprezentant legal al CMI dr. Săftoiu Paula Liliana contractul de concesiune nr. 125122/ 04.02.2005, 
respectiv spaţiul de tură.  
 În prezent,  spaţiile  identificate la poziţiile 6 şi 13 din anexa 1 la prezentul raport (27,65 mp fiind 
compus :1/2 din cabinet poziţia -13 din releveu şi 1/2 din sală tramente -poz.6 din releveu şi spaţii 
comune (hol,sală de sterilizare,wc) sunt folosite în exclusivitate de dr Săftoiu Paula Liliana, achitând 
redevenţa pentru ½ din spaţiile menţionate conform contractului de concesiune, respectiv pentru 
sistemul tură. 
 
 Prin adresa înregistrată sub nr. 182186/4.12.2013, d-na dr. Spahiu Daniela medic titular al 
CMI.dr. Spahiu Daniela solicită concesionarea spaţiului neutilizat, cu destinaţia de cabinet medical, pe 
contratura  d-nei  doctor Săftoiu Paula Liliana.  



 Prin adresa nr.168268/11.11.2013 d-na dr. Săftoiu Paula Liliana şi-a exprimat acordul de voinţă 
ca d-na doctor Spahiu Daniela să funcţioneze în spaţiul ce face obiectul contractului de concesiune  pe 
contratură cu aceasta, respectiv în aceleaşi spaţii utilizate de aceasta . 
 D-na  dr. Spahiu Daniela a încheiat contract de închiriere cu Spitalul Militar „Ştefan Odobleja” 
cu sediul în Craiova str. Caracal nr.150 din 14.02.2006 până la data de 10.02.2014, dată  cu care nu mai 
poate fi prelungit, deoarece  spaţiul va fi amenajat ca  laborator de analize medicale. 
 În susţinerea celor solicitate d-na doctor menţionează că are 1332 pacienţi care locuiesc în zona 
Spitalului  Militar ”Ştefan Odobleja” având şi contract de furnizare de servicii medicale în asistenţă 
primară încheiat cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării ,Ordinii Publice ,Siguranţei Naţionale şi 
Autorităţii Judecătoreşti iar spaţiul solicitat este în apropierea celui deţinut  şi poate să asigure 
continuitate în asigurarea serviciilor medicale către pacienţi. 
 Referitor la termenul de concesiune, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin HCL 
nr. 238/2004 încheierea contractelor de concesiune pe o durata de 15 ani la o redevenţă de 1 euro/mp/an 
pentru primii 5 ani, cu modificarea acesteia conform prevederilor HG nr. 884/2004.  
 Durata contractului de concesiune va fi de 15 ani începând cu data încheierii contractului de 
concesiune ce a avut ca titular medicul de contratură, respectiv dr. Groza Mihaela, durată ce se 
finalizează la data de 03.01.2020 odată cu contractele celorlalţi medici din cadrul Dispensarului medical.   
 Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii 
cu destinaţia de cabinete medicale,  prevederile art. 555-562 din Codul Civil şi dispoziţiile art.36 pct.2 
litera c şi pct.5 litera b din Legea 215/2001, republicată, a administraţiei  publice  locale,  cu 
modificările  şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova :  
 1. Încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Spahiu Daniela, titular al Cabinetului Medical Individual dr. Spahiu Daniela   pentru spaţiile cu suprafaţă 
de 27,65 mp situat în Craiova, str. Cartier Eroilor, str. 22 Decembrie 1989, nr.6, bl. B6 vechi, parter şi 
identificat în anexa nr.1. 
 2.Durata contractului de concesiune este până la data de 03.01.2020. 
 3.Împuternicirea Primarului municipiului Craiova să semneze contractul de concesiune  care are 
ca obiect  încheierea contractului mai sus menţionat. 
 4.Modificarea în mod corespunzator a HCL nr.238/2004 .  

  
 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                                           SEF SERVICIU,                                                                                                 
      cons.jr.Cristian Ionuţ Gâlea                                                    Cristina  Daniela Radu                                             
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