
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea punctului 1.2 din contractul de concesiune nr. 269/2004 

 

Consiliul Judeţean Dolj întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 10295/02.03.2020 al Serviciului 

Administrarea şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj prin care se 

propune modificarea punctului 1.2 din contractul de concesiune nr. 269/2004, în sensul 

înlocuirii concesionarului S.C. Dr. BÎRȚAN AURORA CARMEN S.R.L.-D. cu S.C. 

DR. BÎRŢAN AURORA CARMEN S.R.L., raportul de specialitate al Serviciului 

Juridic, Administraţie Locală nr. 10930/05.03.2020, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

 ţinând cont de: 

- solicitarea S.C. DR. BÎRŢAN AURORA CARMEN S.R.L., înregistrată sub 

numărul 10231/28.02.2020, 

- Actul constitutiv actualizat, al firmei Dr. Bîrţan Aurora Carmen SRL, 

- Rezoluţia nr. 2326/12.02.2020, pronunţată în şedinţa publică din data de 

12.02.2020 a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, 

- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Dolj, în data de 13.02.2020, 

- Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Dolj, Seria B, Nr. 3983814,  

- Certificatul de înregistrare – supliment, înregistrat în Registrul Unic al 

Cabinetelor Medicale partea a 2-a sub numărul T34653, 

- Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. 2637 din 17.02.2020 eliberată de 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, 

- Certificatul de avizare a cabinetelor medicale, emis de Colegiul Medicilor 

Dolj, cu numărul 31/18.02.2020, 

 în baza art. 108, lit. b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu 

modificarile şi completarile ulterioare, art. 15 din O.G. nr. 124/1998 privind 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, a H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu 

destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare, 

 

 

 



 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea punctului 1.2 din contractul de concesiune  

nr. 269/2004 în sensul înlocuirii concesionarului S.C. Dr. BÎRȚAN AURORA 

CARMEN S.R.L.-D. cu S.C. DR. BÎRŢAN AURORA CARMEN S.R.L. 

 

Art. 2. Părţile vor încheia act adiţional la contractul de concesiune  

nr. 269/2004 în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica S.C. DR. BÎRŢAN 

AURORA CARMEN S.R.L. şi Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean 

Dolj. 

 

 

Nr.___________                          Adoptată la data de:  __________________ 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Ion PRIOTEASA 

Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

 

Anda NICOLAE 

 

 

 

  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Serviciul Administrarea şi Exploatarea 

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj 

Nr. 10295/02.03.2020                   

Aprobat, 

PREŞEDINTE 

 

 

Ion PRIOTEASA 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea punctului 1.2 din contractul de concesiune nr. 269/2004 

 

În baza Hotărârii de Guvern nr. 867/2002, au trecut din domeniul privat al 

statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al 

Judeţului Dolj şi în administrarea Consiliului Judeţean Dolj, centre de sănătate, spitale 

şi dispensare medicale. 

 Conform Hotărârii de Guvern nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu 

destinaţia de cabinete medicale, au fost concesionate spaţiile în care funcţionau 

cabinete medicale înfiinţate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, privind 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, printre care şi dispensarul medical 

situat în Craiova, str. Siretului, nr. 11 (fost nr. 13). 

 În acest dispensar medical funcţionează 6 cabinete pentru medicină de familie, 

având ca formă de organizare ˮcabinet medical individualˮ sau ˮsocietate cu 

răspundere limitatăˮ, respectiv Afremie Ligia, S.C. BICHEA MED S.R.L., S.C. Dr. 

Bîrţan Aurora Carmen S.R.L.-D., S.C. Marimed Consult S.R.L., S.C. Dr. Spânu Irina 

Aura S.R.L. şi S.C. D&G MED S.R.L., în baza contractelor de concesiune încheiate cu 

Consiliul Judeţean Dolj şi o clinică – S.C. Clinica Sfântul Ştefan S.R.L., în baza 

contractului de închiriere încheiat cu Consiliul Judeţean Dolj. 

Prin adresa nr. 10231/28.02.2020, doamna doctor Bîrțan Aurora Carmen 

reprezentanta S.C. DR. BÎRȚAN AURORA CARMEN S.R.L.-D., a solicitat 

modificarea contractului de concesiune încheiat cu Consiliul Judeţean Dolj ca urmare 

a schimbării denumirii societăţii comerciale pe care o administrează, aceasta având 

calitatea de asociat unic şi de administrator. 

Faţă de cele prezentate şi având în vedere art. 15 din O.G. nr. 124/1998 privind 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale şi ale H.G. nr. 884/2004 privind 

concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, propunem promovarea 

unui proiect de hotărâre privind modificarea punctului 1.2 din contractul de concesiune 

nr. 269/2004, în sensul înlocuirii concesionarului S.C. DR. BÎRȚAN AURORA 

CARMEN S.R.L.-D. în S.C. DR. BÎRȚAN AURORA CARMEN S.R.L. 

Anexăm proiectul de hotărâre. 

 

ŞEF SERVICIU, 

Adrian PLUGARU 

ÎNTOCMIT, 

Marioara DOBRA 

 

  



ROMÂNIA 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.10930/05.03.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind modificarea punctului 1.2 din contractul de concesiune 

nr.269/2004. 

  

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort 

în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre 

privind modificarea punctului 1.2 din contractul de concesiune nr.269/2004 propus de preşedintele 

Consiliului Judeţean Dolj în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a 

constatat următoarele:  

 

 1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea contractului de concesiune nr. 269/2004. 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în 

a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de 

hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

- art.108, lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art.15 din O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: contractul de concesiune se va modifica în mod corespunzător.  

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este 

fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, 

raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil 

şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  

şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de 

Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de 

zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

 

      Avizat,                                                                                                             

DIRECTOR EXECUTIV, 

  DAIANA STOICA    

 

                                                                                                             Întocmit 

CONSILIER JURIDIC, 

MARIUS PETRESCU                                                                                              


