
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.48421/2007 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Godeanu Mihaela 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013; 

Având în vedere raportul nr.43011/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune modificarea contractului de concesiune nr.48421/2007 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi dr. Godeanu Mihaela; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;  

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.234/2004 
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.48421/11.06.2007, având ca 

obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în cadrul 
Micropoliclinicii cu medici de familie din municipiul Craiova, cart.Brazda lui 
Noval, str. 1 Decembrie 1918, nr.14, în sensul majorării suprafeţei de la 23,78 mp., 
la 101,12 mp., reprezentând suprafaţa totală a cabinetului medical folosit în 
exclusivitate şi cota indiviză din spaţiile comune (hol, săli de aşteptare, grupuri 
sanitare), identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

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 unor spaţii. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi dr. Godeanu Mihaela 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. 43011/14.03.2013                    
                                                                                                                   
SE APROBĂ, 
                                                                                                                       
PRIMAR, 
                                                                                                          
Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
 
 

 Prin adresa înregistrată sub numărul 2093/2013, C.M.I. dr. Godeanu Mihaela solicită 
concesionarea spaţiului  rămas liber în urma desfiinţării serviciului de Radiologie din cadrul 
Micropoliclinicii  situată in Craiova, Brazda lui Novac, str. 1 Decembrie 1918, nr.14.     
 În sensul solicitării facem următoarele precizări : 
 Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii 
cu destinaţia de cabinete medicale şi Hotărârea Consiliului Local nr. 238/2004, modificată, pentru 
spaţiul cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 23,78 mp, reprezentând suprafaţa 
cabinetului medical folosit în exclusivitate plus cota indiviză din spaţiul comun, situat în Craiova, 
Brazda lui Novac, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 a fost încheiat între Consiliul Local şi S.C.OMNI 
MED SRL, contractul de concesiune nr.48421/11.06.2007. 
 Ulterior, în temeiul H.C.L nr. 274/29.07.2010 prin actul adiţional nr. 1 înregistrat cu 
nr.12019/01.09.2010 s-a modificat contractul de concesiune nr. 48421/11.06.2007 în sensul 
înlocuirii formei de înregistrare a concesionarului din persoană juridică S.C. OMNI MED SRL în 
persoană fizică C.M.I.dr. Godeanu Mihaela. Durata acestui contract este de 15 ani începând cu 
data de 07.06.2007, iar redevenţa aferentă folosirii spaţiului este de 1euro/mp/an  fiind  achitată la 
zi de către C.M.I.dr. Godeanu Mihaela. 
 În susţinerea solicitării de extindere  a cabinetului  medical de Oftalmologie,  C.M.I. 
Godeanu Mihaela precizează că prin desfiinţarea serviciului de Radiologie, din cadrul 
Micropoliclinicii din Brazda lui Novac, spaţiul aflat în imediata vecinătate  a cabinetului a rămas 
liber, fiind nefolosit de 5 ani fapt ce a condus la degradarea avansată a acestuia  reprezentând un 
focar de infecţie .  Deasemenea C.M.I.dr. Godeanu Mihaela intenţionează să îmbunătăţească 
activitatea serviciilor mrdicale oferite pacienţilor prin acordarea de consultanţă oftalmologică 
bazată pe microchirurgie cu aparatură completă si modernă, investigaţii ce nu pot fi efectuate în 
spaţiul  de 23,78  mp deţinut în prezent. 
 Potrivit releveului întocmit ce se constitue anexă la prezentul raport, spatiul solicitat este 
în suprafata totala de  83,32 mp se compune din: 
 -poz.1: încăpere suprafată utilă 9,81 mp folosinţă exclusivă ; 
 -poz.2:  încăpere suprafată utilă 6,28 mp folosinţă exclusivă ; 
 -poz.3:  încăpere suprafată utilă 1,54 mp folosinţă exclusivă ; 
 -poz.4:  -hol  suprafaţă utilă 2,04 mp folosinţă exclusivă ; 
 -poz.32 : windfang suprafată utilă 4,79 mp folosinţă exclusivă ; 
 -poz.21:  hol suprafată utilă 27,68 mp reprezentând cotă  din suprafaţa de 66,05 mp ; 
 -poz. 31 : fisier suprafată utilă 23,47 mp folosinţă exclusivă; 
 -poz.22:  încăpere suprafată utilă 4,39 mp folosinţă exclusivă; 



 -poz. 23:  încăpere suprafată utilă 3,32 mp folosinţă exclusivă;                                         
 La spaţiul solicitat descris mai sus de 83,32 mp  se adaugă  cota indiviză de 1,71 mp, din  
spaţiul  total de 37,67 mp de folosinţă comună compus din  : 
 -poz.26 -hol suprafată utilă 14,64  mp  
           -poz.25 -sterilizare suprafată utilă 2,69 mp  
           -poz.24 -sterilizare suprafată utilă 4,77  mp 
  -hol cu suprafaţa utilă  de 15,57 mp (5,77 x2,7) 
 Pentru folosiţa spaţiului solicitat de C.M.I. dr. Godeanu Mihaela se  anexează acordul de 
voinţă al celor 21 de medici de familie  din cadrul Micropoliclinicii  din Braza lui Novac str. 1 
Decembrie 1918 nr.14. 
 Concluzionând, rezultă că la spaţiul deţinut în prezent de 16,09 mp de folosinţă exclusivă 
compus din poz.27 şi poz.28  se adaugă 83,32 mp de  folosinţă exclusivă şi 1,71 mp cota indiviză 
de folosinţă comună, drept pentru care se propune majorarea suprafeţei   la 101,12 mp şi 
calcularea redevenţei  corespunzătoare acestei suprafeţe. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 884/2004 
privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, Hotărârea Consiliului Local 
nr. 238/2004, modificată prin Hotărârea nr. 85/2006, şi coroborat cu prevederile art.36 alin.2 pct.c 
din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al  municipiului Craiova : 
 -Modificarea contractului de concesiune nr.48421/11.06.2007 încheiat între Consiliul 
Local al municipiului Craiova si  C.M.I dr. Godeanu Mihaela - în sensul majorarii suprafetei de la 
23,78 mp la  101,12 mp  mp reprezentănd suprafaţa totală a cabinetului medical folosit în 
exclusivitate şi cota indiviză din spatiile comune ( hol, săli de aşteptare, grupuri sanitare etc) din 
cadrul Micropoliclinicii cu medici de familie situată in Craiova, Brazda lui Novac, str. 1 
Decembrie 1918, nr.14 şi identificat conform releveului anexă la prezentul raport. 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a contractului de concesiune nr. 48421/11.06.2007, conform punctului mai sus 
menţionat. 
 
 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                           

SERVICIUL   PATRIMONIU                                                                                                                                             

           Adriana Cîmpeanu                                                          

Ionuţ Gâlea  

           
 
                                                                                                              

ÎNTOCMIT                                                                                               
                                                                                        
insp. Daniela Radu 
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