
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA  

                      PROIECT 
  

           HOTĂRÂREA  NR._______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.691/2013 referitoare la scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
spaţiului situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din municipiul Craiova, 

cartier Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41 
 

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

de 25.09.2014; 
Având în vedere raportul nr.133034/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 

care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.691/2013 referitoare la scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
spaţiului situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din municipiul Craiova, 
cartier Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41;      

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi art.555-562 din Codul 
Civil;          

În temeiul art.36 alin.2  lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, 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 modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.691/2013 şi va avea următorul conţinut: 
             „Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini şi Documentaţie de atribuire privind 

închirierea spaţiului identificat la art.1, prevăzute în anexele nr.2 şi 3 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

Art.2. 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. 133034/18.09.2014           
 
                                                                                                                  SE APROBĂ, 
                                                                                                                       PRIMAR, 
                                                                                                   Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
                                            

RAPORT 
 
 

            În cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din Craiova, în baza contractelor de 
concesiune   îşi desfăşoară activitatea  medici stomatologi cât şi tehnicieni dentari 
.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.) 

                       În urma reîmpărţirii spaţiilor din cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din 
Craioviţa Nouă , a fost identificat un spaţiu liber, ce a fost propus pentru scoatere la 
licitaţie publică ,în vederea închirierii. Spaţiul  are o suprafaţă totală de 19,82 mp şi 
se  compune din:radiologie cu suprafaţă de 12,76mp ,laborator cu suprafaţă de 3,70 
mp,hol  cu suprafaţă de 3,36 mp , fiind identificate la poz.22,poz.20,respectiv poz.21 
din Releveul Clinică Stomatologie etaj anexat la prezentul raport.  

             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 în temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin 5  din Legea nr. 
215/2001, republicată , a administraţiei  publice  locale,  cu modificările  şi 
completările ulterioare, prin Hotărârea nr.691/28.11.2013, Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a aprobat : 

 1.Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de cinci  ani, a 
spaţiului cu destinaţia de radiologie situat în  cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 
din Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia nr.41 şi identificat în Anexa nr.1,în vederea  
desfăşurării  activităţii de radiologie. 
 2. Caietul de Sarcini, privind  închirierea  spaţiului  cu destinaţia de radiologie 

prevăzut în  Anexa nr.2  la hotărăre  
 3.Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru închiriere se stabileşte în conformitate cu  

prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 214/2007, privind 
tarifele de bază minime/mp aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de 
stat , indexat cu rata de  inflaţie. 

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii nr.691/2013 prin Dispoziţia nr. 
1937/27.02.2014 a Primarului Municipiului Craiova a fost constituită Comisia de 
evaluare a ofertelor, şi elaborată  Procedura  de atribuire a contractului de închiriere 
prin licitaţie publică, nr.  27927/20.02.2014 .           



În ziua de 21.03.2014, ora 10:00 s-au desfăşurat lucrările şedinţei publice de 
deschidere a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de 
închiriere , pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului cu destinaţia de radiologie, în suprafaţă 
de 19,82mp şi spaţii comune în suprafaţă de 5,27mp, situate în cadrul Policlinicii 
Stomatologice nr. 4 din Municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, Bdul. Oltenia, 
nr. 41, ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, fiind încheiat procesul-
verbal al şedinţei publice nr. 44860/21.03.2014. 

Anunţul procedurii de închiriere nr. 27952/20.02.2014 a fost transmis spre 
publicare în cotidianul Cuvântul Libertăţii cu adresa nr. 27957/20.02.2014.  
 Comisia a constatat că în cadrul procedurii de atribuire a acestui contract au 
fost depuse doar două oferte până la data limită 14.03.2014 orele 9:45, precizată în 
anunţul procedurii de licitaţie, cea de a treia ofertă a fost depusă în 14.03.2014 orele 
9:49. Drept urmare, în conformitate cu prevederile pct. 16.1, litera a), Cap III din 
Documentaţia de atribuire nr. 27927/20.02.2014, comisia a apreciat că  sunt 
îndeplinite condiţiile de anulare a procedurii prin licitaţie publică şi de 
organizare a reluării procedurii de licitaţie publică. 

A doua Procedura de atribuire a contractului de concesiune prin licitaţie 
publică a fost  organizată în conformitate cu documentaţia de atribuire nr. 
76197/23.05.2014  elaborată în vederea ducerii la îndeplinire a H.C.L. nr. 
691/28.11.2003. 

Anunţul de anulare a primei proceduri  de închiriere prin licitaţie publică nr. 
76195/23.05.2014 şi anunţul celei de-a doua proceduri de închiriere prin licitaţie 
publică nr. 76196/23.05.2014 au fost transmis spre publicare în cotidianul Cuvântul 
Libertăţii cu adresa nr. 76202/23.05.2014.  

În cadrul celei de-a doua procedurii de atribuire prin licitaţie publică a 
contractului de închiriere au fost depuse doar două oferte până la data limită 
27.06.2014 orele 9:45, precizată în anunţul procedurii de licitaţie. S-a constatat  că în 
cadrul procedurii de atribuire prin licitaţie publică a  contractului de închiriere a 
spaţiului cu destinaţia de radiologie, nu au fost depuse cel puţin trei oferte 
valabile, până la teremenul limită de depunere a ofertelor. 

Drept urmare, în conformitate cu prevederile pct. 16.1, litera a), Cap III din 
Documentaţia de atribuire nr. 76197/23.05.2014, întrucât au fost  îndeplinite 
condiţiile de anulare a celei de-a doua proceduri de atribuire prin licitaţie 
publică a contractului de închiriere,s-a decis  organizarea unei noi proceduri de 
atribuire a contractului de închiriere prin negociere directă.      

În data de 28.08.2014 şi data de  01.09.2014, Comisia de evaluare, constituită 
ca urmare a Dispoziţiei nr. 3408/10.06.2014 s-a reunit la  sediul Primăriei 
Municipiului Craiova, cu ocazia  reluării    procedurii de atribuire -Negociere 
directă privind atribuirea contractului de închiriere , pe o perioadă de 5 ani, a 
spaţiului cu destinaţia de radiologie, în suprafaţă de 19,82mp şi spaţii comune în 
suprafaţă de 5,27mp, situate în cadrul Policlinicii Stomatologice nr. 4 din Municipiul 
Craiova.La şedinţa de negociere au fost prezenţi trei  ofertanţi. 

 Procedura de atribuire a contractului de concesiune prin Negociere directă a 
fost organizată în conformitate cu documentaţia de atribuire nr. 76197/23.05.2014 
care nu are prevederi referitoare la desfăşurarea negocierii cu oferanţii.  

Preşedintele comisiei a mai  precizat  că legislaţia aplicată este şi  O.U.G. 



nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii modificată şi completată.  
În raport de prevederile legale invocate   coroborate cu observaţiile formulate 
pe parcursul derulării licitaţiei publice, s-a constatat că  în  documentaţia 
elaborată,sunt erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în 
imposibilitatea de a adopta măsuri corective în această fază.Un exemplu ce stă la 
baza constatării se referă la  cerinţa din  Cap.III, pct.2, lit g) : documentul original 
sau copie legalizată după autorizaţia de liberă practică, valabilă, conform 
prevederilor legale (autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear 
utilizare instalaţii radiologice eliberată de CNCAN - valabilă la data desfăşurării 
procedurii de închiriere a spaţiului, cerinţă ce nu se regăseşte în Caietul de sarcini , 
precum şi la lipsa unor declaraţii şi  a detalierii procedurii de negociere directă.În 
atare situaţie, preşedintele comisiei a propus, ca în conformitate cu art.209 alin (1) 
lit.c), alin(4)din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică,a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii 
modificată şi completată, şi în temeiul alin(2),anularea aplicării procedurii pentru 
atribuirea contractului de închiriere prin licitaţie publică aprobată prin 
H.C.L.nr.691/28.11.2013 şi a documentaţiei de atribuire 
nr.76197/23.05.2014,decizie însuşită de către membrii comisiei şi de cei trei 
ofertanţi.  prin semnarea şi ştampilarea  procesului  verbal nr.123802/01.09.2014. 

În atare situaţie se propune : 
A)-Elaborarea unui  Caiet de Sarcini confom Anexei nr.2, structurat pe   

urmatoarele elemente: 
1. informatii generale privind obiectul închirierii 
 1.1. descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie închiriat 
 1.2. destinatia bunului  ce face obiectul închirierii 
 1.3. conditiile de exploatare a închirierii si obiectivele de ordin economic, 

financiar, social si de mediu urmarite de catre locator privind exploatare în 
derularea închirierii (regimul bunurilor proprii); 

2. conditii generale ale închirierii: 
 2.1. regimul bunurilor utilizate de locatar in derularea închirierii(regimul 

bunurilor proprii);  
           2.2. obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in 

vigoare; 
 2.3. obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate si 

permanenta; 
 2.4. interdictia subînchirierii bunului închiriat 
 2.5. durata închirierii  
 2.6.chiria  minima si modul de calcul al acesteia;  

1. natura si cuantumul garantiilor solicitate de locator; 
2.8.conditiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul închirierii 

    3. conditiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească  ofertele; 
     4. clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere 

B) Întocmirea  Documentaţiei  de atibuire conform Anexei nr.3 ,ce se 
aprobă prin  prin Hotărârea de către  Consiliul Local.În cadrul documentatiei de 
atribuire vor fi  precizate orice cerinta,criteriu,regula si alte informatii necesare 



pentru a asigura ofertantului o informare completă,corectă şi explicită cu privire la 
modul de aplicare a procedurii de atribuire prin licitaţie publică incluzând şi 
procedura de negociere directă, în vederea închirierii spaţiului cu destinaţia de 
radiologie situat în  cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din Craioviţa Nouă, b-dul 
Oltenia nr.41 . 

Fată de cele prezentate , în conformitate cu  prevederile Hotărârii de Guvern 
nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale,  
art.555-562 din Codul Civil şi în temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin 5 lit 
a,art.45,alin3,  din Legea nr. 215/2001, republicată , privind  administraţia  publică 
locală,  cu modificările  şi completările ulterioare, propunem spre aprobare  : 

1. Modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  nr.691/28.11.2013 ,după cum urmează: 

,,Se aprobă Caietul de Sarcini şi Documentaţia de  atibuire privind 
închirierea spaţiului identificat la art.1  prevăzute în Anexele nr.2 şi 3 care fac 
parte din prezenta hotărâre.” 

 
 

 DIRECTOR EXECUTIV,                             ÎNTOCMIT,                                                                                                                                                                                                     
      Cons.jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                                        Silvia Nănău    
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