
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37434/2006  încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lupu Virginia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr.Lupu Virginia 

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

18.12.2014; 
 Având în vedere raportul nr.177025/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 

care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 37434/2006  încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lupu Virginia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr.Lupu Virginia; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;  
           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 prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 37434/2006  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lupu Virginia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr.Lupu Virginia, având ca obiect exploatarea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul Craiova,  

            b-dul Oltenia, nr.41(Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă), pentru o perioadă 
de 1 an, începând cu  data de 31.12.2014. 

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. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi dr. Lupu Virginia vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
 

INIŢIATOR,             AVIZAT, 
PRIMAR              SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr. 177025 / 03. 12 .2014                               
                                                                                                                           SE APROBĂ, 
                                                                                                                               PRIMAR, 

                                              Lia Olguţa Vasilescu 
 

 
RAPORT 
 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, privind 
concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi a Hotărârii Consiliului Local 
nr. 238/2004, modificată prin Hotărârea nr. 85/2006 a fost încheiat contractul de concesiune 
nr. 37434/17.05.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Lupu Virginia, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Lupu Virginia, pentru spaţiul cu 
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 21,22  mp situat în Craiova, B-dul Oltenia 
nr.41 (Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă). 

Durata acestui contract a fost de 7 ani şi 7, luni începând cu data de 01.06.2006, fiind 
calculată în funcţie de vârsta de pensionare a medicului titular. Pentru stabilirea vârstei de 
pensionare s-au luat în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 (art. 385), privind reforma 
in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare , conform căreia: “Vârsta 
de pensionare a medicilor este de 65 de ani, indiferent de sex”. Întrucât d-na dr. Lupu 
Virginia nu s-a aflat într-una din situaţiile de excepţie care permit pensionarea la vârsta de 
70 de ani, cum ar fi: doctorii în medicină, academicienii, profesorii, conferenţiarii 
universitari şi cercetătorii ştiinţifici gradul I si II, s-a stabilit durata contractului până la 
împlinirea de către aceasta a vârstei de 65 de ani, adică 7 ani şi 7 luni de la data de 
01.06.2006. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cel mult cu 
jumătate din durata sa iniţială ,deci cu încă 3 ani şi 4 luni.Redevenţa aferentă folosirii 
spaţiului a fost achitată în termen. 

Medicii care au depasit  varsta de 65 de ani  pot profesa in continuare in unitati 
sanitare private. Desfasurarea activitatii se face in baza certificatului de membru si a 
avizului anual al Colegiului Medicilor din Romania, eliberat pe baza certificatului de 
sanatate si a asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, 
incheiata pentru anul respectiv. 

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 173960/ 
26.11.2014, d-na dr. Lupu Virginia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Lupu Virginia, solicită prelungirea contractului de concesiune,depunând în acest sens 
certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România R.U. seria ACU nr.44 
/15.02.2007, prin care d-na dr. Lupu Virginia a primit viza pentru desfăsurarea activităţii 
profesionale până la data de 31.12.2015. Contractul de concesiune nr. 37434/ 17.05.2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lupu Virginia a fost modificat 
prin Actul Adiţional nr.3 în conformitate cu HCL nr. 800/19.12.2013, ca urmare a 
prelungirii duratei concesiunii cu 1 an până la 31.12.2014. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu Legea nr. 95/2006, privind reforma in 
domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare şi a  Hotărârii de Guvern nr. 
884/2004, privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, propunem 
Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

1. Prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 37434 /17.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lupu Virginia, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Lupu Virginia, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în 



Craiova, B-dul Oltenia nr.41 (Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă) pentru o perioadă 
de  1 an, începând cu data de 31.12.2014; 
           2.  Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr. 37434/17.05.2006, prevăzut  la punctul 1 din 
prezentul raport. 
           3. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004. 

 
 

  DIRECTOR EXECUTIV,                                                           SEF SERVICIU,                                                                           

Cons.jur.  Cristian Ionuţ  Gâlea                                                                    Silvia Nănău                                                                

 
           
                                                                                                                                   

ÎNTOCMIT,                                                                                                                                                                   
exp. Daniela Chiroiu 
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