
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

       HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38111/2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. Stănescu Miralena Ileana, către 

S.C. SANTEMEDNEW S.R.L. 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.04.2014; 

Având în vedere raportul nr.53969/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38111/2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. Stănescu Miralena Ileana, către S.C. 
SANTEMEDNEW S.R.L.; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi completată, Ordinului Ministrului Sănătăţii 
Publice nr.1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei 
de preluare a activităţii unui praxis existent şi art.555-562 din Codul Civil;  
           Potrivit Hotărârii Consiliul 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; 

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 cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38111/2006 încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. Stănescu Miralena Ileana, 
către S.C. SANTEMEDNEW S.R.L., reprezentată prin dr. Ţepuş Dumitru Cristian. 

Art.2. Durata contractului de concesiune este până la data de 31.03.2018. 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 

modificare a  contractului de concesiune nr.38111/2006. 
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 unor spaţii. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară, dr. Stănescu Miralena Ileana şi S.C. SANTEMEDNEW S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMAR              SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 

 
 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.  53969/07.04.2014         
                                                                                                    
SE APROBĂ, 
                                                                                                                       
PRIMAR, 
                                                                                                       
Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
 

 În cadrul Policlinicii situate în Craiova, str. Horia nr.5  îşi desfăşoară 
activitatea un număr de 11 medici de familie. Dintre aceştia, medicul de familie 
Stănescu Miralena Ileana a avut încheiat contract de concesiune nr. 
38111/23.05.2006, pentru o suprafată de 22,33 mp astfel : 8,28 mp reprezentând 1/2 
din suprafaţa de 16,56 mp a cabinetului medical folosit în sistem tură/contratură şi 
14,05 mp reprezentând cota indiviză din spaţiile comune (sală de aşteptare, sală 
de tratamente,grupuri sanitare) conform Anexei nr. 2 la contract. 
 Contractul este încheiat potrivit prevederilor H.G.nr.884/2004 privind 
concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi în temeiul Hotărîrii 
Consiliului Local nr.238/2004, modificată prin Hotărârea nr.85/2006. 
 Prin HCL nr.508/2013  s-a aprobat modificarea  contractului  de concesiune 
în sensul majorării suprafeţei de la 22,33 mp la  30,61  mp  reprezentănd 16,56 mp 
suprafaţa totală a cabinetului medical folosit în exclusivitate şi 14,05 mp indiviză 
din spatiile comune ( hol, săli de aşteptare, grupuri sanitare etc) .   
 Durata acestui contract este de 7 ani şi 11 luni începând cu data de 
01.06.2006, fiind calculată în funcţie de vârsta de pensionare a medicului titular. 
Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cel mult cu 
jumătate din durata sa iniţială deci cu 3 ani şi 11 luni . 
  În data de 24.03.2014 s-a autorizat constituirea şi s-a dispus înmatricularea 
în registrul comerţului a SC SANTEMEDNEW SRL cu sediul social în Craiova, str. 
Rîului nr.107 . 
 Dr.Stănescu Miralena Ileana a vândut  praxisul de medicină de familie către  
SC SANTEMEDNEW SRL reprezentantă legal prin  doctor Ţepuş Dumitru Cristian 
cu specialitatea de medicină de familie,  în baza contractului de vânzare 
cumpărare nr.8/02.04.2014. 
 Transmiterea praxisului de medicină de familie este reglementată de..Legea 
nr. 95/2006 privind reforma sănătăţii la art. 69, alin. 3 , iar normele de stabilire a 
stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent 
sunt aprobate prin  Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1322/02.11.2006. 

 Praxisul de medicină de familie reuneşte atât patrimoniu de afecţiune 
profesională şi clientela reprezentată de pacienţi şi alţi beneficiari ai serviciilor 
oferite de cabinet,cât şi infrastructura cabinetului care este reprezentată de spaţiul 
/imobilul în care se desfăşoară activitatea cabinetului, cu anexele  şi terenul 
aferent şi poate fi deţinută în proprietate de către medic sau se poate afla în 
folosinţa medicului în una dintre formele prevăzute de lege . 

 Prin cererea cu nr. 52505/03.04.2014 d-nul doctor Ţepuş Dumitru 
Cristian     solicită cesiunea contractului de concesiune nr.38111/23.05.2014către  
SANTEMEDNEW SRL. 



 Potrivit art.6 din Ordinul Ministrului  Sănătăţii Publice nr. 1322/2006, 
preluarea activităţii  ca urmare a încetării  activităţii  medicului cedent înainte de 
pensionare prin decizie (art.4 lit. c din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 
1322/2006 ) poate fi realizată de către un medic specialist de medicină de familie, 
care face dovada dreptului de exercitare  a profesiei şi a înregistrării în Registrul 
unic al cabinetelor medicale. 
 Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, legii nr.95/2006, 
Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1322/2006, 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 : 
 -Cesiunea contractului de concesiune nr. 38111/23.05.2006  încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. Stănescu Miralena Ileana către 
SC SANTEMEDNEW SRL, reprezentată legal prin  doctor Ţepuş Dumitru Cristian . 
 -Durata contractului de concesiune este  până la data  de 31.03.2018.    
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de modificare a contractului de concesiune nr.38111/23.05.2006.,conform 
punctulelor de  mai sus menţionate. 
 -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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