
 

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
  PROIECT 

 
HOTĂRÂREA  NR._____ 

privind stabilirea redevenţei pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013; 
           Având în vedere raportul nr.43014/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune stabilirea redevenţei pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale ;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.471/2004 privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean si local, 
Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de 
cabinete medicale, Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Administraţiei şi 
Interne nr.946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de 
concesiune încheiat în temeiul 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. b, art.45, alin.3, 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 stabilirea redevenţei pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale,  
la plafonul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale 
de modificare a contractelor de concesiune pentru spaţiile cu destinaţia de 
cabinete medicale prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico- 
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

                    INIŢIATOR,  AVIZAT, 
 PRIMAR,   SECRETAR, 

         Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 

NR.43014/14.03.2013 
 

     Se aprobă,  
      PRIMAR,  

                         Lia Olguţa Vasilescu 
 

RAPORT 
 

 
Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea 

unor spaţii  cu destinaţia de cabinete medicale (clădiri şi terenuri ) bunurile imobile 
sau părţile acestora aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, în care funcţionează cabinete medicale, înfiinţate potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
medicale, cu modificările şi completările ulterioare ,trec în proprietatea privată a 
statului ,respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale, al Ordinului comun al 
Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.946/299/2004,a 
Legii nr.471/2004, spaţiile în care funcţionează cabinete medicale, după trecerea 
din domeniul public în domeniul privat, au fost concesionate, fără licitaţie publică 
pentru o perioadă de 15 ani, cu excepţia persoanelor care îndeplinesc condiţiile de 
pensionare pentru limită de varstă, în acest sens fiind adoptate HCL nr.234/2004 si 
HCL nr. 85/2006 ale  Consiliul Local al Municipiului Craiova, 

                     Concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale se face prin contract 
de concesiune al cărui model cadru a fost stabilit prin Ordinul comun al 
Ministerului Sănătaţii şi Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 
946/299/20.07.2004, în schimbul unei redevenţe anuale, plătită de concesionar. 
Modul de calcul al redevenţei se stabileşte de către concedent, iar valoarea 
redevenţei este de 1 euro/mp/an în primii 5 ani de contract. 

 După primii 5 ani potrivit art.4  alin.2 nivelul minim al redevenţei se va 
stabili de către concedent, pornind de la preţul pieţei, sub care redevenţa nu poate fi 
acceptată. Redevenţa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul local al 
Municipiului Craiova. 
         Având în vedere faptul că a expirat termenul de 5 ani, iar concesionarul 
trebuie să plătească redevenţa potrivit actului normativ mai sus menţionat, prin 
Dispoziţia nr.825/08.02.2013  a Primarului Municipiului Craiova  a fost aprobată 
Comisia de evaluare care să stabilească nivelul minim al redevenţei pentru fiecare 
spaţiu cu destinaţia de cabinete medicale, identificat conform anexei la raport nr. 
11492/24.01.2013. 
 Comisia de evaluare şi-a desfăşurat activitatea în perioada 8.02.2013-15.02.2013  
iar  la finalizare a încheiat  procesul verbal nr.31245   anexat la prezentul raport. 

 Evaluarea s-a efectuat ţinând cont de amplasamentul cabinetului 



 

medical faţă de zonarea localităţii, aprobată  prin HCL nr.2/2013, de suprafaţa utilă 
a  acestuia, de îmbunătăţirile  existente, calculându-se o valoare medie ce este 
cuprinsă in anexa nr. 1 al  proces verbal. 
  Conform pct.4.2 din contractul de concesiune, după negociere cuantumul 
redevenţei va fi prevăzut într-un act adiţional semnat de ambele părţi contractante. 

Faţă de cele prezentate, şi cont de procesul verbal nr.31245î/25.02.2013 în 
conformitate cu  prevederilor Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii  cu destinaţia de cabinete medicale (clădiri şi terenuri ) 
bunurile imobile sau părţile acestora aflate în proprietatea publică a statului sau a 
unităţilor administrativ- teritoriale, în care funcţionează cabinete medicale, 
înfiinţate potrivit Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare, trec în 
proprietatea privată a statului ,respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale, al 
Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Administraţiei şi 
Internelor nr.946/299/2004,a Legii nr.471/2004, spaţiile în care funcţionează 
cabinete medicale, acest sens fiind adoptate HCL nr.234/2004 si HCL nr. 85/2006 
ale  Consiliul Local al Municipiului Craiova, 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 : 

        1.Stabilirea redevenţei pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale  la plafonul 
prevăzut în anexă ,la prezentul raport. Redevenţa astfel determinată se va face venit 
la bugetul local al Municipiului Craiova. 

        2.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a  contractele  concesiune pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete 
medicale prevăzute la punctul 1 din prezentul raport.  

  
    DIRECTOR EXECUTIV,                  SERVICIUL PATRIMONIU,                                                                                                                                                                            
         Adriana Cîmpeanu                                                Ionuţ Gâlea                                  
           
 
 
 

                                                                                   ÎNTOCMIT,                                           
                                                                     insp. Daniela Radu 
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Valoarea 
redeventei

Valoarea 
redeventei 

Valoarea 
medie 

(lunara) (lunara) (lunara)
1A CIRCA 21.26 ADULTI, STR.OLTET, NR.5 – REP 11001008 64.69 194.23 3.00
1B CIRCA 16.19 PEDIATRIE, STR.OLTET, NR.5 11001008 95.30 286.14 3.00

2 DISPENSAR MEDICAL, CIRCA X-XII-XIII 5145, STR. 
HORIA 11000230 284.27 1,160.97 4.08

3 CIRCA 32 ADULTI, PEDIATRIE 5164, STR. 
MAGNOLIEI, NR.7, BL.160G, SC.1, AP.1 (2 camere)  11000221 48.52 151.87 3.13

4 CIRCA 33-34 ADULTI,  5158, STR. E. STOENESCU, 
NR.15, BL.F11 AP.1 (2 camere) cadastru  11000223 51.45 161.04 3.13

5A CIRCA 33-34 PEDIATRIE 5159, STR. CL. BUC, 
NR.127B, BL.N1B,  AP.1 (3 camere) 11000220 63.70 194.71 3.06

5B CIRCA 33-34 PEDIATRIE 5159, STR. CL. BUC, 
NR.127B, BL.N1B,   AP.2 (3 camere) 11000220 64.37 196.76 3.06

6 CLINICA DE STOMATOLOGIE NR.4 5142, OLTENIA, 
NR.41 11000227 496.07 1,484.78 2.99

7 DISPENSAR MEDICAL, 28-31I 5156, STR.ARH. 
DUILIU MARCU, NR16A 11000226 621.13 1,724.14 2.78

8 DISPENSAR MEDICAL 4 SI 5 ADULTI 5148, STR. 
CANCIULESCU NR.7, BL.I39, AP.1 (4 camere) 11000222 75.48 225.31 2.99

9 DISPENSAR MEDICAL, CIRCA 17.22.23.25 5146, 
STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.14 11000231 750.83 2,077.31 2.77

10 DISPENSAR MEDICAL,7.8 SI 9 ADULTI 5150, VALEA 
ROSIE 11000225 200.77 482.17 2.40 2.40 B

11 DISPENSAR UMAN CERNELE 5129,  STR. C-TIN 
GHERGHINA, NR. 62 11000229 80.52 168.35 2.09 2.09 C

12 PODARI, STR. DISPENSARULUI, PARTER, BLOC 3, 
SC.2, AP.1.2 11000356 231.57 265.55 1.15 1.15 D

CIRCA 21.26 ADULTI, STR.OLTET, NR.5 0.59
Notă :

 La poz.1A- Circa nr.21-26 aduţi ,str. Olteţ nr.5  valoarea redevenţei se stabileşte
la valoarea de 4,28 lei/mp/lună datorită îmbunătăţirilor aduse

COMISIA DE EVALUARE
Preşedinte:
Ştefănescu Ileana

Membrii:
Pătru Iulian

Cojan Floarea

Secretar:
Radu Daniela

Se majorează datorită îmbunătăţirilor aduse

3.69 A

2.86 B

ANEXA 1

CALCUL REDEVENŢĂ
VALOARE MEDIE PE ZONĂ
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