
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind prelungirea contractului de concesiune nr. 261/2004, încheiat între 

Consiliul Judeţean Dolj şi dr. Afremie Ligia pentru spaţiul  

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

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 

având în vedere referatul de aprobare nr. 6519/15.03.2022 al Serviciului 

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

se propune prelungirea contractului de concesiune nr. 261/2004, încheiat între 

Consiliul Judeţean Dolj şi dr. Afremie Ligia, pentru spaţiul situat în dispensarul 

medical din str. Siretului, nr. 11 (fost nr. 13), Craiova, până la vârsta de pensionare, 

de 67 de ani, respectiv până la data de 31.12.2024, Raportul Serviciului Juridic nr. 

7135/21.03.2022, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

 în baza pct. 3.2 din contractul de concesiune nr. 261/2004 şi a art. 391 alin. (1) 

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b), art. 182 şi art. 196 alin. (1), lit. 

a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr. 261/2004, încheiat 

între Consiliul Judeţean Dolj şi dr. Afremie Ligia, pentru spaţiul situat în dispensarul 

medical din str. Siretului, nr. 11 (fost 13), Municipiul Craiova, până la data de 

31.12.2024. 

 

Art. 2. Se aprobă actul adiţional nr. 5 la Contractul de concesiune nr. 261/2004, 

ce se va încheia între Consiliul Județean Dolj, în calitate de proprietar și  

dr. Afremie Ligia, medic titular al cabinetului Dr. AFREMIE LIGIA, cu sediul social 

în localitatea Craiova, strada Siretului, nr. 11 (fost nr. 13), judeţul Dolj, înregistrat la 

Registrul unic al cabinetelor medicale sub nr. 580052 din 29.10.1999, cod fiscal 

20248583, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Dolj să semneze 

Actul adiţional nr. 5 la Contractul de concesiune nr. 261/2004 încheiat cu  

dr. Afremie Ligia. 

 

 

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ  



 

 

Art. 4. (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Un exemplar din prezenta hotărâre se va transmite către  

dr. Afremie Ligia. 

 

 

 

             Nr. 95            Adoptată la data de: 31.03.2022 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

 

 

Dorin-Cosmin VASILE 

Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL  

AL JUDEŢULUI 

 

 

Cristian-Marian ŞOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 

 



Anexa la Hotărârea nr. 95/2022 a Consiliului Judeţean Dolj 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Nr. ........./........2022 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 5 
la contractul de concesiune nr. 261/2004 

 

    Încheiat astăzi, ……….., la sediul Consiliului Judeţean Dolj 

 

1. Părţile contractante 

    1.1. CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ, cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 19, 

reprezentat prin Dorin-Cormin VASILE, având funcţia de Preşedinte, în calitate de concedent, 

    şi  

     1.2. AFREMIE LIGIA, domiciliată în Craiova, str. Filip Lazăr, nr. 10, bl. F2, sc. 2, ap. 3, 

CNP 2570706163199, cod personal 109251, medic titular al cabinetului Dr. AFREMIE LIGIA, cu 

sediul social în Craiova, strada Siretului, nr. 11 (fost nr. 13), înregistrat la Registrul unic al 

cabinetelor medicale sub nr. 580052 din 29.10.1999, cos fiscal 20248583 în calitate de concesionar, 

 

În baza cererii nr. 5343/02.03.2022, a Hotărârii nr. …../…..2022 a Consiliului Judeţean Dolj 

şi a punctului 3.2. din contractul de concesiune nr. 261/2004, au convenit să încheie prezentul act 

adiţional astfel: 

 

           2. Obiectul actului adiţional 

 

2.1. Se prelungeşte durata contractului de concesiune nr. 261/23.12.2004 până la data de 

31.12.2024. 

 

Prezentul act adiţional a fost încheiat în  3 (trei)  exemplare, astăzi …….., data semnării lui, 

2 (două) pentru concedent şi unul pentru concesionar. 

 

 

Concedent, 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

PREŞEDINTE, 

 

Dorin-Cosmin VASILE 

 

ADMINISTRATOR PUBLIC 

Cosmin DURLE 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian MECU 

 

DJALS – SERVICIUL JURIDIC, 

………………….. 

 

ŞEF S.A.E.D.P.P. 

Adrian PLUGARU 

 

ÎNTOCMIT,  

Marioara DOBRA 

 Concesionar, 

 

 

 

Dr. Ligia Afremie 

 


