
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.37880/2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr. Pătruţoiu Maria Livia  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2013; 

Având în vedere raportul nr.183079/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin 
care se propune modificarea contractului de concesiune nr.37880/2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr. Pătruţoiu Maria Livia; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi Titlul VI Proprietatea 
Publică, Capitolul II, art.871-873 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. a, 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.37880/18.05.2006, având ca 

obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul 
Craiova, Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A, în sensul schimbării formei de 
înregistrare a concesionarului, din persoană fizică dr. Pătruţoiu Maria Livia, în 
persoană juridică Dr. Pătruţoiu Maria Livia S.R.L. 

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. 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.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Dr. Pătruţoiu Maria Livia 
S.R.L.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.  183079/05.12.2013           
                                                                                                                   SE APROBĂ, 
                                                                                                                       PRIMAR, 
                                                                                                             Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
 

 În incinta Micropoliclinicii situată in Craiova, str.Aleea Arh. Duilu Marcu 
nr.16 A  aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova funcţionează 22 
cabinete medicale pe bază de contracte de concesiune încheiate cu autoritatea 
publică locală în temeiul H.G. nr.884/2004 privind concesionarea spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale şi a Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004, 
modificată prin Hotărârea nr.85/2006. 
 Astfel a fost încheiat  contractul  de concesiune nr. 37880/18.05.2006  cu dr. 
Pătruţoiu Maria Livia medic titular al C.M.I.dr. Pătruţoiu Maria Livia  având ca 
obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, pe o perioadă de 7ani şi 
4 luni, cu suprafaţa de 30,84 mp astfel: 16,31 mp reprezentând suprafaţa 
cabinetului medical, iar 14,53 mp  reprezintă cota indiviză din spaţiile comune. 
 Prin HCL nr.606/31.10.2013 s-a aprobat modificarea contractului de 
concesiune nr.37880/2006 prin prelungirea duratei concesiunii până la data de 
30.11.2016.  
 Prin adresa înregistrată sub numărul182930/04.12.2013,d-na doctor  
Pătruţoiu Maria Livia solicită transferarea concesiunii de pe C.M.I.Pătruţoiu Maria 
Livia   pe   DR.PĂTRUŢOIU MARIA LIVIA SRL. 
  Organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale este reglementată prin 
Ordonanţa de Guvern nr.124/1998 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Astfel, conform acestui act normativ, cabinetul medical este unitatea 
cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau 
private, de asistenţă medicală umană, iar în conformitate cu art. 3 alin 2 “Medicul 
poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înştiintarea autorităţii 
care a avizat înfiinţarea şi înregistrarea cabinetului medical “. Prin art.15 din 
O.G.nr.124/1998 sunt stabilite condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică ce se înfiinţează potrivit 
prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată , cu 
modificările ulterioare. 
 Calitatea de concesionar, potrivit art. 3 din H.G. nr.884/2004, o poate avea 
doar medicul titular al cabinetului sau cel delegat de medicii asociaţi, care 
funcţionează în spaţiul ce face obiectul concesionării, aceştia având drept de 
preferinţă fată de alţi medici. 
 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 : 



 - Modificarea contractului de concesiune nr. 37880/18.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova si  C.M.I dr.Pătruţoiu Maria Livia  .- în 
sensul înlocuirii formei de înregistrare a concesionarului din persoană fizică 
C.M.I.dr. Pătruţoiu Maria Livia  în  persoană juridică DR.PĂTRUŢOIU MARIA LIVIA 
SRL .   
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de modificare a contractului de concesiune nr.37880/18.05.2006, conform 
punctului mai sus menţionat. 
 -Modificarea  în mod corespunzător a HCL nr. 238/2004 . 
 
 
        DIRECTOR EXECUTIV,                      ŞEF SERVICIU,                                                                                                                                                                                                                      
    cons.jr.Cristian Ionuţ  Gâlea                                                Cristina Daniela Radu    
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