
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, 

nr.41(Policlinica Stomatologică nr.4 Craioviţa Nouă) 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.02.2014; 

 Având în vedere raportul nr.27369/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune schimbarea destinaţiei spaţiului situat în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, 
nr.41(Policlinica Stomatologică nr.4 Craioviţa Nouă) ; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi art.555-562 Cod Civil;  
           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 schimbarea destinaţiei spaţiului în suprafaţă de 13,16 mp., situat în 

municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41(Policlinica Stomatologică nr.4 Craioviţa 
Nouă), identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 
laborator în cabinet medical stomatologic, în vederea concesionării. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliul 
Local al Municipiului Craiova nr.238/2004,  nr.337/2013 şi nr.602/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu 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.   27369/20.02.2014 
 
                                                                                
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  şi 3 tehnicieni 
dentari în baza contractelor de concesiune încheiate în data de 17.05.2006 
respectiv 03.06.2013 încheiate în baza  HCL nr.238/2004 şi a HCL nr.337/2013 
 Obiectul contractelor de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului în 
care funcţionează  în sistem tură /contratură precum şi a cotei  indiviză din spaţiile 
comune (săli aştepatare ,holuri, vestiare, wc, duş,etc.) 
 Prin HCL  nr. 337/2013 s-a aprobat încheierea contractelor de concesiune 
pentru Conea Lidia ,Ulei Elena ,Stănoescu Rodica ,Mîniosu Octavian,Răscol 
Loredana, Fişcu Cătălin având ca obiect spaţii cu destinaţia de activităţi conexe 
actului medical. 
 Prin cererea nr. 90221/13.06.2013 d-na  Ulei Elena renunţă la concesionarea 
spaţiului cu destinaţia de laborator pe care îl folosea împreună cu Conea Lidia  
poz.17 din releveu şi spaţiul cu destinaţia de  sala gipsare poz.12 din releveu care 
o  folosea împreună cu Conea Lidia  şi Răscol Loredana.  
 Prin cererea nr.107292/16.07.2013 d-na Răscol Loredana renunţă la 
concesionarea spaţiului cu destinaţia de laborator  pe care îl folosea în 
exclusivitate   poz.13 din releveu şi spaţiul cu destinaţia de sala gipsare poz.12 din 
releveu care o  folosea împreună cu  Conea Lidia  şi  Ulei Elena. 
 Prin cererea nr.119301/08.08.2013 d-nul Fişcu Cătălin renunţă la 
concesionarea spaţiului cu destinaţia de laborator  pe care îl folosea împreună cu  
Mîniosu Octavian şi Stănoescu Rodica poz.16 din releveu şi spaţiul cu destinaţia 
de cameră de turnare poz.14 din releveu care o folosea împreună cu  Mîniosu 
Octavian şi Stănoescu Rodica. 
 Prin HCL nr. 482/29.08.2013 s-a revocat încheierea contractelor de 
concesiune  pentru titularii Ulei Elena.,Fişcu Cătălin şi Răscol Loredana şi s-
aprobat  modificarea contractelor de concesiune încheiate cu Stănoescu Rodica 
,Mîniosu Octavian prin majorarea suprafeţelor iar d-na Conea Lidia rămâne cu 
spaţiile poz.17 din releveu şi spaţiul cu destinaţia de sala gipsare poz.12 din 
releveu în folosinţă exclusivă . 
 Prin HCL nr.602/31.10.2013 s-a aprobat modificarea contractelor de 
concesiune  având ca obiect spaţiile cu destinaţia decabinete medicale şi activităţi 



conexe actului medical,situate în municipiul Craiova ,  Policlinica Stomatologice 
nr.4 din Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia nr.41 în sensul modificării suprafeţelor 
concesionate  (cabinete  medicale şi spaţii comune). 
 În urma reîmpărţirii spaţiilor din cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din 
Craioviţa Nouă spaţiul cu destinaţia de laborator  pe care l-a deţinut în 
exclusivitate, d-na Răscol Loredana poz.13 din releveu cu suprafaţa de 13,16 mp  
şi spaţii comune de 5,27 mp  (suprafaţa totală  18,43 mp) rămâne  liber. 
 Ca urmare a solicitărilor cu nr.152422/14.10.2013 de către dr.Ciocionoiu Maria 
şi a 187420/11.12.2013.a dr. Gherciu Liliana prin care se solicită inchirierea unui 
spaţiu din cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia 
nr.41 se justifică schimbarea destinaţiei din laborator în cabinet medical 
stomatologic pentru a nu rămâne nefolosit. 
 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 : 
  -Schimbarea de destinaţie în vederea concesionarii a spaţiului cu suprafaţa 
de 13,16 mp din laborator în cabinet medical situat în Policlinica Stomatologică nr.4 
din Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia nr.41 şi identificat în anexa la prezentul. 
 - Modificarea  în mod corespunzător a HCL nr. 238/2004, HCL 337/2013  şi 
HCL 602/2013. 
 
 
 

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