
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

PR.orEcr DE rrorAnAnn
privind realizarea Muzeului Mineritului Motru in imobilul situat pe str. Macului din

Municipiul Motru( fosta Grldini(I Vile)

PRIMARUL MUNICIPruLUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

Avfrnd tn vedere:

completdrile ulterioare;

vederea infiinldrii muzeelor qi colecfiilor publice, actualizat;

modificirile ;i completdrile ulterioare;

actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 136, alin.l din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificirile ;i completirile ulterioare,

PROPUNE:
Art.l Se aprobi realizarea Muzeului Mineritului Motru , institufie de culturl, de drept
public, firl personalitate juridicl, in imobilul situat pe str. Macului din Municipiul
Motru( fosta Gridinifn Vile).

Art.Z Se aprobi incheierea contractul de locafiune intre UAT Municipiul Motru Ei
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A , pentru imobilul prevlzut la art. 1, conform
anexei Ia prezenta hotirire.

Art.3. Se imputerniceqte Primarul Municipiului Motru ec. Morega Costel Cosmin sI
semneze contractul de locatiune.

Art.4. Serryiciile C.S.P.L.P.P.M, UATIADC si Buget, Finan{e Contabilitate din cadrul
Primlriei Municipiului Motru vor face toate demersurile necesare in vederea obfinerii
tuturor avizelor Ei a documentafiei pentru realizarea Muzeului Mineritului Motru.

Art.S. La data adoptlrii hotlririi iqi incetezl aplicabilitatea orice dispozifie contrarl.

Art.6 Prevederile hotlrflrii vor fi duse la indeplinire de citre Serviciile C.S.P.L.P.P.M.,
UATIADC qi Buget, Finan{e Contabilitate din cadrul Primiriei Municipiului Motru.

Art.7. Hotirirea se va
Serviciilor C.S.P.L.P.P
Municipiului Motru.

Municipiului Motru, Institufiei Prefectului qi
Finan{e Contabilitate din cadrul Primlriei

AYIZAT LEGALITATE
SECRE

,vL.

EC. MOREGA STRO GINA
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R.EFERAT DE APROBARE
pentru proiectul de hotlrire privind realizarea Muzeului Mineritului Motru in imobilul

situat pe str. Macului din Municipiul Motru( fosta Gridinifl Vile)

Ora;ul nostru este un oraq industrial cu activitatea preponderenti minerit.
Necesitatea inifierii acestui proiect de hotirire rezulti din faptul ci in Municipiul

Motru nu existi un astfel de Muzeu, deqii in anii trecufi au fost flcute mai multe demersuri
dar nu au avut finalitate.

Prin proiectul de hotirire pe care il ini(iez se propune realizarea Muzeului Mineritului
Motru in loca{ia Vile( Fosta Gridini{i), ca institu(ie de culturi , de drept public, firl
personalitate juridici, in subordinea Consiliului Local Motru.

Institu{ia va avea drept scop colec{ionarea, conservarea, cercetarea, comunicarea Ei
expunerea in scopul cunoaEterii, educlrii ;i recrelrii a mlrturiilor materiale qi spirituale
ale zonei noastre.

Conform Legii nr. 31112003, cu modificlrile Ei completlrile ulterioare, competen{a
aprobirii proiectului ii revine Consiliului Local Motru.

Conform Legii nr.3lll2003 avizul prealabil pentru infiin(area unui muzeu sau a unei
colefii publice se acordl in baza unei documentafii care sI ateste indeplinirea unor criterii
printre care unul este existen{a unui spa{iu adecvat funcfionirii unui muzeu sau a unei
colefii publice ;i organizlrii unei activitl{i specifice muzeelor conform prevederilor legale.

Imobilul situat pe str. Macului din Municipiul Motru( fosta Grndinifn Vile), este in
patrimoniul qi evidenfa contabiH a U.C.I.P.M. , cu denumirea locuin{e L vila x", numlr de
inventar 100001S.

Imobilul va fi predat pe bazi de proces-verbal de predare primire.
Datele de identificare se reglsesc in contractul de locafiune pe care il supun spre

aprobare prin art. 2 al proiectului de hotirffre.
In urma incheierii contractului de loca{iune, avAnd spafiul pentru realizarea Muzeului,

urmeazi a se face toate demersurile necesare in vederea obfinerii tuturor avizelor qi a
docu menta(iei pentru r ealizarea Muzeului Mineritului Motru.

Pentru a urgenta demersurile realizdrii Muzeului Mineritului, proiectul de hotirire
va fi pus pe ordinea de zi a Eedin{ei din data de 26.05.2022 prin suplimentare cu acesta, in
forma prezentatE.

Raportul de specialitate va fi intocmit in regim de urgen(5 de serviciul CSPLPPM din
cadrul Primiriei Municipiului Motru gi Serviciul Buget Finan{e Contabilitate.

Ec. Morega

PR\T.JIAR
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Raport de specialitate

La proiectul de hoti16re,, privind realizarea Muzeului Mineritului Motru in imobilul situat
pe str. Macului din Municipiul Motru( fosta Grldini(I Vile)

Analizind referatul de aprobare qi proiectul de hotflrire ini{iat de domnul Primar
cu privire la proiectul de hotlrire privind realizarea Muzeului Mineritului Motru,
men{ionim urmitoarele :

Labaza intocmirii proiectului de hotirire s-a avut in vedere:

modificirile qi completlrile ulterioare;

prealabil in vederea infiin{Irii muzeelor;i colec{iilor publice, actualizat;

modificlrile ;i completlrile ulterioare;

elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Prin proiectul de hotirire se propune realizarea Muzeului Mineritului Motru in
loca{ia Vile( Fosta GrldinifI), ca institu{ie de culturl , de drept publico flri personalitate
juridicl, in subordinea Consiliului Local Motru.

Institufia va avea drept scop colec{ionarea, conservarea, cercetarea, comunicarea qi

expunerea in scopul cunoa;terii, educlrii qi recreirii a mlrturiilor materiale Ei spirituale
ale zonei noastre.

Conform Legii nr. 31112003, cu modificlrile Ei completlrile ulterioare, competenfa
aproblrii proiectului ii revine Consiliului Local Motru.

Conform Legii nr.3lll2003 avizul prealabil pentru infiin(area unui muzeu sau a unei
cole{ii publice se acordl in baza unei documentafii care sI ateste indeplinirea unor criterii
printre care unul este existenfa unui spafiu adecvat func(ionlrii unui muzeu sau a unei
cole{ii publice gi organizirii unei activiti{i specifice muzeelor conform prevederilor legale.

Imobilul situat pe str. Macului din Municipiul Motru( fosta Grldinifn Vile), este in
patrimoniul qi evidenfa contabill a U.C.I.P.M. , cu denumirea locuinfe I vila x", numlr de

inventar 100001S.
Datele de identificare se regisesc in contractul de loca(iune supus spre aprobare prin

art.2 al proiectului de hotirflre.
in urma incheierii contractului de loca{iune, avind spa{iul pentru realizarea

Muzeului, urmeazi a se face toate demersurile necesare in vederea obfinerii tuturor
avizelor qi a documentafiei pentru realizarea Muzeului Mineritului Motru.

Proiectul de hotirffre ini{iat de domnul Primar este oportun Ei legal intemeiat pe
prevederile Legii nr.3lll2003, cu modificlrile ;i completlrile ulterioare.

Necesitatea ini{ierii acestui proiect rezultl din faptul cI in prezent in Municipiul
Motru nu existl un astfel de obiectiv degi s-au facut mai multe demersuri dar nu au avut
finalitate.

Spa{iul propus a se preda in urma incheierii Contractul de loca{iune cu Societatea
Complexul Energetic Oltenia S.A. qi UAT Municipiul Motru se va face inbaza unui proces
verbal de pedare primire. Contractul de loca(iune va fi pe o duratl de 10 ani ;i este
intocmit conform legii.

Proiectul de hotirire prezentat este fundamentat juridic.
Sunt respectate atit cerin{ele de formi cit qi cerin{ele de fond iar normele ini(iate

prin acesta se integreazd in ansamblul legisla(iei qi nu con(in solu(ii care ar contraveni cu
actele pebaza gi in executarea cirora urmeazl sI fie aprobat.

In concluzie, (inind cont de competenfa material5 qi teritoriali a Consiliului Local
al Municipiului Motru, proiectul de hotlrire indeplinegte toate condi{iile pentru a fi
supus spre aprobare in forma prezentati.

$ef Serviciu CSPLPPM,
Ing. Alupoai Valentin

$ef Serviciu

?i;-N51
Ec.
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SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Str. Atexandru loan Cuza nr.5, Targu Jiu, iud. Gorj, cod 210140

laxz 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului t tSlSLllZ0L2; cod fiscal RO302573

cont virament Ro 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank - Targu Jiu

web; www.ceoltenia'ro, email: office@ceoltenia'ro

r
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SOCIETATEA COMPLEXU L ENERGETIC OLTENIA 5.A.

CONTRACT DE LOCATIANE

Nfi.

1. PARTILE CONTRACTANTE
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. SOCiEtAtE AdMiNiStTAta iN

sistem dualist, cu sediul social in localitatea Tg-Jiu, Strada Alexandru loanCvza, nr. 5, judelul Gorj,

cod pogtal 210227, telefon 02s31205411, iu* 02531227280, avind Cod Unic de inregistrare

nO:dZOZ:tO, inregistratd in Registrul Comerfului de pe l6ngd Tribunalul Gorj sub nr.

Jlg/31 y3t.O5.ZOl2l cont virament nOSq RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank,

Sucursala Tg.-Jiu, reprezentatii legal prin domnul Daniel Burlan - Preqedinte Directorat qi domnul

Cosmin Ionul Mitrici - Membru Directorat, in calitate de LOCATOR
$l

UAT MUNICIPruL MOTRU cu sediul in Municipiul Motru, Bulevardul G6rii, nr. l, jude{ul

Gorj, repre zentatdlegal prin domnul Costel Cosmin Morega - primarul municipiul Motru, in calitate

de LOCATAR
au convenit s6 incheie prezentul CONTRACT DE LOCAfIUNE:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Locatorul in calitate de proprietar dd in locafiune/folosinf6 locatarului, imobilul situat

pe str. Macului din Municipiul tfrtot* (fosta Grddinild Vile), aflat in patrimoniul qi

Lvidenla contabild a U.C.I.P.M. Motru, cu denumirea ,,Construclii locuinle 1 vila x",

numdr de inventar 100001S.

2.2. Imobilul va fi utilizat de locatar pentru realizarea Muzeului Mineritului Motru, frrd a

putea sd-i schimbe utilizarea decdt cu acordul prealabil al proprietarului.

2.3. Predarea-primirea imobilului se va face pe bazd de proces verbal de predare-primire

incheiat intre p54i la incheierea contractului qi la incetarea lui, ftcdnd parte integrantd

din acesta.

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pentru o perioadd de 10 ani de ladata semnirii.

3.2. Contractul va produce efecte incepdnd odatd cu serlnarea acestuia de ambele p6rli ;i
inregistrarea la locator, cu posibilitatea de prelungire prin act adifional cu acordul

p64ilor.

4. rnrlul $I MoDALITATEA DE PLATA
4.1. Valoarea anual6 a chiriei ce face obiectul contractului va fi egal6 cu valoarea

impozitului anual aferent cl6dirii pldtit de proprietar plus TVA. Pentru antil 2022,

valoarea anuald a chiriei este de 1.482,00 de lei la care se adaugl TVA. Chiria se va

calcula de la data intririi in vigoare a prezentului contract de inchiriere.

4.2. Valoarea anuald a chiriei se poate modifica prin act adilional in funcfie de valoarea

impozitului anual pldtit de proprietar.

4.3. Locatorul va emite factura la data de 31.03 qi la data de 30.09 pentru chiria aferentd

anului in curs.
4.4. plata chiriei se face pe bazafacturii emise de locator, Unitdlii de Conservare inchidere

Perimetre Miniere Motru (U.C.I.P.M. Motru), de cdtre locatar, in termen de 15 zile de

la primirea facturii, prin ordin de platd, in contul S. C.E.O. S.A. Tg. Jiu deschis la

Raiffeisen Bank T6rgu Jiu, cont virament RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248.
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4.5. Neplata chiriei facturate, dd posibilitatea locatorului de areziliacontractul, cu notificare
prealabild adusd la cunoqtinla locatarului cu cel pulin 15 zile inainte de data rezilierii.

5. OBLTGATITLE LOCATORULUT
5.1. Sd predea bunul inchiriat.
5.2. Sd,viziteze imobilul cdnd dore;te, cu anunlarea in prealabil a chiriaqului.5.3. Sd verifice achitarea obligaliilor de pratd ale chiriagului.
6. OBLIGATIILE LOCATARULUI
6'1. Sd foloseascd imobilul cu buni-credinld, ca un bun proprietar qi potrivit destinatiei lui -funcfionarea Muzeului Mineritului Motru.
6.2. Sd pldteascd chiria la termenul qi la valoareaprevdzutd,la cap. 4.6.3. Sd restituie la termen locatorului bunul inchiiiat.
6.4. Sd apere bunul impotriva uzurpdrilor.
6'5' La sfbr;itul perioadei de inchiriere sd predea imobilul in stare de folosintd

corespunzdtoare qi cu toate dotdrile cu care au fost predate. ' '

6'6' Sd suporte pe perioada inchirierii cheltuielile cu utilitagte, de intrelinere gi reparafii ale
imobilului, locatarul obligdndu-se sd recunoascd sau sd pldteascd in urunr, cu titlu de
reparafii locative, sume stabilite pebazaestimdrilor ficute exclusiv de locator.

6'7 ' Locatarul rdsPunde unilateral pentru mdsurile de protecfie pSI gi paza imobilului.6'8' Sd nu subinchirieze imobilul aferent prezentului contract ftrd acordul locatorului.6'9' Pe perioada inchirierii locatarul va incheia o asigurare cu o societate de asigurare-
reasi gurare autorizatd, sd incheie asi gurdri de rocuinle.

7. DREPTURILE LOCATARULUI
7 'l ' Sd facd imbundtdfirile necesare scopului inchirierii fbrd s6 modifice structura de

rezistenfd a imobilului.
7.2. Drept de preemliune la cumpdrarc.
8. pnNaurATr
8'1' Pentru neplata chiriei in condiliile prevdzute la art.4,locatarul este obligat sd achite

locatorului lolenda legard penarizatoare = rata de referinld a BNR + g puncte
procentuale, dobdndd calculatd la valoarea chiriei datorate qi neachitate.8.2. Pentru dobdnda legald penalizatoare calculatS, locatorul va emite facturl.8'3' Obligaliile din prezentul contract legate de plata sumelor restante, vor subzista gi dupd
expirarea termenului contractului sau incetarea lui din alte motive.8'4' In cazul nerespectlrii clauzelor contractuale, pd4ile pot solicitd daune interese, in
condiliile reglementdrile legale in vigoare, pdni la u.op"ii..u prejudiciului produs.

9. ronlA MAJoRA
9'l' Forfa majord 9i cazul fortuit exonereazd de rdspundere pdrlile in cazul neexecut6rii

parfiale sau totale a obligaliilor asumate prin piezentul eontract, in conformitate cu
prevederile art.l35l din Codul civil.

9.2. For{a majord qi cazul fortuit trebuie dovedite.
9'3. Partea care invocdfo$a majord sau cazul fortuit are obligafia sd aducd la cunoqtinla

celeilalte pa4i, in scris, in cel mult 5 zile, c6 s-a produs evenimentul.
9.4. Partea care invocd forla majord sau cazul fortuit are obligatia s6 aduc6 la cunogtinfa

celeilalte pdrfi incetareacauzei acesteia, in cel mult 5 zile d,e cdnd evenimentul aluat
sfhrsit.

g.5. indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a forfei majore, dar frrd
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrlilor pdnd la apari[iaacesteia.

9.6. Dacd forla majord aclioneazd sau se estimeazd cd va acliona o perioadd mai mare de l5
zile, frecate parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pn4i incetarea de plin drept a
prezentului contract, frrd, ca vreuna din pdrli sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

10. nnzTLIEREA/iNCETAREA CoNTRACTULUI
10.1 . Contractul inceteazd prin:

a) acordul de voinf6 al pd4ilor.
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( b) reziliere pentru neexecutar ea clauzelor contractuale'

c) la expirarea termenului.
d) la instrdinarea bunului inchiriat.

10.2. iontractul de localiune poate fireziliatinainte de termenul pentru care s-a incheiat:

a) la cererea locatarului, cu condilia notificdrii prealabile, cu cel pulin 60 de zile

inainte de data lacarc se doreqte rczilierca,

b) la cererea locatorului, atunci c6nd:

- locatarul nu a achitat chiria;
- locatarul a provocat stricdciuni insemnate imobilului;
- locatarul nu a respectat clauzele contractuale;
- locatorul are nevoie de imobil, cu condilia notificdrii prealabile cu cel pufin 60

de zlle inainte de data la care se doreqte reziherea.

11. COMUNICAREa iNrnr PARTI
11.1. Locatorul Ei locatarul au obligalia de a comunica orice modificare care ar putea

influenla buna desfdEurare a contractului, in termen de maxim 3 zile lucrdtoare de la

eventualele modificari. Din partea Unitdlii de Conservare inchidere Perimetre Miniere

Motru (U.C.I.P.M. Motru), persoana responsabild cu derularea acestui contract va fi
Gonciulea Liliana.

11.2. Orice comunicare f[cutd de Parli va fi redactatd in scris ;i depusi personal de Parte sau

expediatd prin scrisoare recomandatd cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de

comunicare care asigur[ confirmarea primirii documentului.
I 1.3. Comunicdrile intre Pdrli se pot face prin fax sau email, cu condilia confirmdrii in scris a

primirii comunicdrii.
11.4. in cazul in care expeditorul solicitd confirmare de primire, aceasta trebuie sd indice

aceastd cerin!6 in comunicarea sa ;i sd solicite o astfel de dovadd de primire ori de cdte

ori existd un termen limitd pentru primirea comunicdrii. In orice caz, expeditorul ia

toate mdsurile necesare pentru a asigura primirea la timp qi in termen a comunicdrii

sale.

1 1.5. Adresele la care se transmit comunicdrile sunt urmdtoarele:
- Pentru Locator:

Adresa:municipiul Motru, Bulevardul Gdrii, nr. 1, jud. Gorj.
Telefon: 0253 410 560; Fax: 0253 410 560 I 0253 410 001

Email : pri maria@primari arnotru. ro ; pri rn ariamotru@yahoo. com.

Persoana de contact:
- Pentru Locatar:

Adresa: municipiul Motru, Str. Calea Severinului, nr. 19, judeful Gorj, cod

poqtal 214200
Telefon: 0374 178 106; Fax: -
Email : liliana. gonciulea@ceoltenia.ro
Persoana de contact: GONCIULEA LILIANA

11.6. Orice document intocmit in cadrul Contractului este realizat qi transmis, in scris, intr-o
formd ce poate fi citit6, reprodusd qi inregistratd.

11.7. Orice comunicare intre Pdrli trebuie sd confind precizdri cu privire la elementele de

identificare ale Contractului (titlul Ei numirul de inregistrare) qi sd fie transmisd la

adresa./adresele menfionate la art. 1 1.5.

I 1.8. Orice comunicare fbcutd de una dintre Pdrli va fi consideratd primitd:
(i) la momentul inmdndrii, dacd este depusd personal de cdtre una dintre Pdrfi,
(ii) la momentul primirii de cdtre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandatd

cu confirmare de primire,
(iii)la momentul primirii confirmdrii de cdtre expeditor, in cazul in care comunicarea este

frcutd prin fax sau email (cu condilia ca trimiterea sd nu fi intervenit intr-o zi
nelucrdtoare, caz in care va fi consideratl primitd la prima ord a zilei lucrdtoare

urmdtoare) 
-



11.9. Pdrlile se declard de acord ca nerespectarea cerinlelor referitoare la modalitatea dc
comunicare stabilite in prezentul Contract sd fie sanclionatd cu inopozabilitatea
respectivei comunicdri.

I 1.10. In orice situalie in care este necesard emiterea de notificdri, inqtiinlari sau alte forme de
comunicare de cdtre una dintre PA4i, dacA nu este specificat altfel, aceste comunicari
vor fi redactate in limba Contractului ;i nu vor fi relinute sau intArziate in mod
nejustificat.

1 1 .1 1 . Nicio modificare a datelor de contact prevdzute in prezentul Contract nu este opozabild,
celeilalte Pdrli, decat in cazul in care a fost notificatd in prealabil.

12. PREvEDERI FINALE
12.1. Parlile contractante au dreptul pe durata indeplinirii contractului de a conveni

modifi care a clauzelor contractului prin act adif ional.
12.2. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract se solufioneazd, pe

cale amiabild intre pdr,ti, iar dacd nu, de instanlele judecdtoreqti competente.
12.3. Drepturile qi obligafiile reciproce ale pd4ilor, fixate prin prezentul contract se

solulioneazi pe cale amiabild intre pd(i, iar dacd nu, de instanlele judecdtoreqti
competente.

12.4. Prezentul Contract de inchiriere, impreund cu anexa ce face parte integrantd din
contract, a fost incheiat azi data de ..................., in 2 (doud) exemplare in original, cate
unul pentru fiecare parte: un exemplar la locator qi un exemplar la locatar.

LOCATOR,

Pentru qi in numele

S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Preqedinte Directorat,
Daniel BURLAN

Membru Directorat,
Cosmin Ionu! MITRICA

Director Direcfia Financiar Contabilitate,
Adriana Luminifa POPESCU

Director Direcfia Legislalie qi

Guvemanld Corporativd,
Cristina MACE$ANU

Director Sucursala Minier5,
Florentin Nicu GHEORGHESCU

Contabil $ef Sucursala Minierd,
Daniel OLARU

$ef U.C.LP.M. Motru,
Sorin NEAGU

LOCATAR.

Pentru qi in numele

UAT Municipiul Motru

Primar,
Costel Cosmin MOREGA

CSPL PPM,
Valentin ALUPOAIEI

Compartiment Juridic,
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