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ANUNŢ ANULARE PROCEDURĂ 
 
 

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu sediul în Craiova, str. Tabaci, nr.1, vă face 
cunoscut faptul că procedura privind închirierea prin licitaţie publică a bunurilor, proprietate publică a 
Judeţului Dolj, aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Dolj, a fost anulata, in 
conformitate cu prevederile art. 342 alin. 3 din O.U.G. 57/2019  , intrucat pe parcursul derularii 
procedurii s-a constatat existenta unor mentiuni in cadrul documentelor premergatoare documentatiei 
de atribuire, mentiuni ce incalca prevederile  sectiunii a 4 – a - inchirierea bunurilor proprietate 
publică - din O.U.G. 57/2019.  
 Concret, in cuprinsul actului administrativ prin care se aprobă închirierea, se regaseste mentiunea 
“ chiria incasata va reveni in cota de 100%” Consiliului Judetean” motivat de faptul ca activitatea 
titularului dreptului de administrare este subventionata de la bugetul de stat. Conform prevederilor art. 
190 din Legea 95/2006 spitalele publice sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi 
funcţionează pe principiul autonomiei financiare, in consecinta  titularului dreptului de administrare 
cuvenindui-se in conformitate cu prevederile art. 333 art. 3 din O.U.G. 57/2019 o cotă-parte între 20-
50% din chirie, cota ce urmeaza a fi stabilita de catre Consiliul Judetean Dolj. 
 În conformitate cu art. 338 alin. 2 din O.U.G. 57/2019 membrii comisiei de evaluare sunt: 
reprezentanţi ai instituţiilor publice respective, precum şi ai consiliilor judeţene, consiliilor locale sau 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi structurilor teritoriale ale Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, numiţi în acest scop, în situaţia în care concedentul este o 
instituţie publică de interes local, astfel ca pentru respectarea prevederii mai inainte mentionate in 
cadrul comisiei de evaluare constituita pentru atribuirea contractului va fi desemnat in calitate de 
membru, un reprezentant al consiliului judetean. 
 De asemenea, s-a avut în vedere contextul pandemic în care ne aflăm, precum şi apariţia valului 
5 al pandemiei de COVID-19. 
 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, va desfăşura o noua procedură privind 
închirierea prin licitaţie publică a bunurilor, proprietate publică a Judeţului Dolj, aflate în 
administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Dolj în cel mai scurt timp, în acest sens vă 
rugăm să urmăriţi site-ul spitalului. 
 Pentru restituirea contravalorii achizitionarii documentaţiei de atribuire, societăţile comerciale 
vor depune o solicitare scrisa la sediul unitatii sanitare în care vor mentiona coordonatele bancare 
urmând ca plata să se faca prin virament.  
 
 

Presedinte Comisie de evaluare 
As.med.Pr.Lic Budulan Daniela  
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CĂTRE 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Serviciul Administrarea şi Exploatarea  

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj 

 

 

 

 Vă înaintăm propunerea de anulare a procedurii privind închirierea prin licitaţie 

publică a bunurilor, proprietate publică a Judeţului Dolj, aflate în administrarea Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Dolj. 

 

 Cu stima, 

 

 

Manager Interimar, 

Dr. Georgescu Eugen Florin 

 
 

  
 
 
 
     
 
       

 


