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PROTECT DE, IIOTAR.AR.E
privind acordul Consiliului local Motru pentru prelungirea ct 12,5 ani a duratei

contractelor de concesiune nr. 37 I 65 I 1 1 .l | .2021 qi nr. 2007 6130.05.2022,
incheiate intre Municipiul Motru qi S.C.CPSCOPY S.R.L.

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN:

Avhnd in vedere:

contractelor de concesiune nr. 37 1 65/1 1 . I I .2021 ;i nr. 2007 6130.05.2022;

ulterioare;

modificdrile qi completdrile ulterioare;

normative, republ icata cu nrodifi cari le si conrpletari le ulterioare;

In temeiul art. 136, alin.l din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul administrativ,
cu modificirile qi completirile ulterioare,

PROPUNE:

Art.l. Consiliul Local Motru dd acordul pentru prelungirea cu 12,5 ani a duratei contractelor
de concesiune nr. 37165/11.1 I .2021 ;i nr.20076130.05.2022, incheiate intre Consiliul Local Motru
gi S.C.CPSCOPY , ce au ca obiect doud parcele de teren in suprafala totald de 479 mp din
municipiul Motru , strada Minerului nr. 9, avdnd nr. cadastral 40115.

Art.2. Se aprobd incheierea unui singur contract de concesiune pentru toatd suprafala de 479
mp., iar redevenla va fi de 10388,49 lei/an qi se va actualiza anual cu rata inflafiei.

Art.3. Prevederile hotdr6rii vor fi duse la indeplinire de cltre Serviciul C.S.P.L.P.P.M. din cadrul
Primdriei Municipiului Motru qi S.C.CPSCOPY SRL.

Art.4. Hotdr6rea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primiriei Municipiului Motru Ei S.C.CPSCOPY S.R.L.
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REFERAT DE APROBARE

privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea cu 12,5 ani a duratei
contractelor de concesiune nr. 37165 din 1 1 .11 .2021 gi nr. 20076 din 30.05.2022,

incheiateintre Municipiul Motru gi S.C. CPSCOPY S.R.L.

in eviden{ele serviciutui C.S.P.L.P.P.M., S.C. CPSCOPY S.R.L. figureazd
cu doud contracte de concesiune, contractul de concesiune nr. 37165 din 11 .11 .2021
gi contractul de concesiune nr. 20076 din 30.05.2022, ambele avdnd ca obiect
terenul din^municipiul Motru str. Minerului nr.9.

lntrucdt ambele contracte de concesiune mai sus men{ionate, se apropie
de termen, in vederea prelungirii duratelor acestora in condiliile prevederilor legale,
SC CPSCOPY SRL, persoand juridica cu sediul in mun. Drobeta Turnu Severin, str.
Oituz nr.l4, jud. Mehedinfi, prin reprezentant legal Spineanu Mihail depune cererile
nr.42996/ 06.12.2022 si nr. 2376/ 20.01.2023.

Avdnd in vedere:
- cererile SC CPSCOPY SRL nr.42996/ 06.12.2022 gi nr. 2376/

20.01.2023 de prelungire a duratei contractelor de concesiune nr.37165 din
11.11.2021 Ei nr. 20076 din 30.05.2022,

in temeiut:
- prevederilor art. 3 alin (2), Termenul contractului de concesiune, din

contractul inilial de concesiune nr.32309 din 10.10.2014, care menlioneazd:
Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadd egald cu cel

mult jumdtate din durata sa inifiald.
- Prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Prevederilor din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
qi {inind cont de durata ini{iala pentru care s-a aprobat concesionarea

respectiv 25 de ani,

nr$nffi

supun spre aprobare proiectul de hotdrdre privind,



1. Prelungirea cu 12,5 ani a duratei contractelor de concesiune nr. 37165
din 11 .1 1 .2021 qi nr. 20076 din 30.05.2022, incheiate intre Municipiul Motru qi S.C.
cPscoPys.R.L.

2. incheierea unui singur contract de concesiune conform anexei 8la
Regulamentul pivind concesionarea bunurilor aflate in domeniul public/privat al
Municipiului Motru aprobat prin H.C.L. Motru nr. 172/ 08.12.2021, cu urmdtoarele
precizdri:

Contractul de concesiune teren va avea ca obiect terenul situat in mun.
Motru, str. Minerului nr.9, in suprafafi totald de 479 (249+230) m2, avdnd nr.
cadastral 40115.

Redevenla (prelul concesiunii), va fi de 10388,49 lei/ an. Redeven[a se va
actualiza anual cu rata infla,tiei.

Destinalia construcliei ce se va realiza pe teren, comerl+alimentatie
pu blic d, rdmdne neschi mbatd.

MOREG

\:

N

PR

orF\)

(:



www, primariamotru.ro

$,4?
ffieoalclplw! ffi@6m!

B.dul 6*rii, Nr.l MunicipiulMotru, judelulGorj

primaria@primariamotru.ro

nrfnffi
r$0 900*tr01$

Tel.lFax: 025314105S0

o8.o2^ aotg

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea cu 12,5 ani a duratei
contractelor de concesiune nr. 37165 din 11 .11 .2021 gi nr. 20076 din 30.05.2022,

incheiateintre Municipiul Motru gi S.C. CPSCOPy S.R.L.

in evidenlele seruiciutui C.S.P.L.P.P.M., S.C. CPSCOPY S.R.t. figureazd
cu doud contracte de concesiune:

-contractul de concesiune nr.37165 din 11.11.2021, contract ce are ca
obiect terenul din municipiul Motru str. Minerului nr.9, parcelele 4+4A, in suprafald de
250 mz ( 249 m2 din documentalia cadastrald) , ce a avut numdrul cadastral 35671 gi
CF nr. 35671.

-contractul de concesiune nr. 20076 din 30.05.2022, contract ce are ca
obiect terenul din municipiul Motru str. Minerului nr.9, in suprafala de 230 m2 ce a
avut numdrul cadastral 39974 gi CF nr. 39974.

Contractul de concesiune teren nr. 37165 din 1 1 .11 .2021 , a fost intocmit in
temeiul art.41 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executdrii lucrdritor de
construclii actualizatd qi republicatd, precum gi a contractului de vdnzare- cumpdrare
a construc{iei ( spa{iu comercial ), autentificat sub nr. 464 in data de 23 aprilie 2021,
de Biroul lndividual Notarial Andreca lon.

Terenul apar{ine domeniului privat al Municipiului Motru.
Pe terenul concesionat s-a realizat o construclie Cl-spaliu comercial,

autorizatd, cu suprafala construitd la so/ de 143 ffi,, conform documentatiei
cadastrale.

Termenul contractului de concesiune este 12.03.2023.
in anul 2022, SC CPSCOPY SRL, persoand juridica cu sediul in mun.

Drobeta Turnu Severin, str. Oituz nr.14, jud. Mehedin(i, a depus o cerere in care
solicitd concesionarea prin incredin,tare directd fdrd licitalie publicd, conform art.1S,
litera e) din Legea 50/1991 a unui teren proprietatea Mun. Motru, in suprafald de 230
m2, teren aldturat celui de{inut deja de firmd in baza contractului de concesiune teren
nr. 37165 din 11.11.2021.

Urmare HCL Motru nr. 13/ 24.02.2022 s-a intocmit Contractul de
concesiune teren nr. 20076 din 30.05.2022, ce are ca obiect terenul din municipiut
Motru str. Minerului nr.9, in suprafald de 230 m2, teren atdturat cetui detinut initiat.
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Terenul apar,tine tot domeniului pivat al Municipiului Motru.
S-a stabilit ca termenul contractului de concesiune sd fie tot 12.03.2023,

termenul din contractul inilial.
Concesionarea terenului in suprafa,td de 250 mp, ini,tial, s-a fdcut prin licitalie

publicd in anul 1998, pentru o peioadd de 25 de ani, cu posibilitate de prelungire in
condiliile legii.

AvAnd in vedere investilia ( construclia ) ce urmeazd a se realiza pe terenul
concesionat, concesionarul a solicitat prelungirea termenului ambelor contracte de
concesiune, pentru o perioadd de 12,5 ani, adicd jumdtate din durata ini,tial1 a
peioadei contractuale qi incheierea unui singur contract de concesiune pentru
suprafq{a totald de 479 m'zde teren av6nd nr. cadastral 40115.

ln acest sens firma CPSCOPY SRL cu sediul in mun. Drobeta Tumu Severin,
str. Oituz nr.14, jud. Mehedinli, pin reprezentant legal Spineanu Mihail depune
cereile nr.42996/ 06.12.2022 $i nr. 2376/ 20.01 .2023.

Valoarea redeven{ei in contratul de concesiune teren nr. 37165 din
11.11.2021 , calculatd pentru anul 2023 esfe de 5614,35 lei.

Valoarea redeven,tei in contratul de concesiune teren nr. 20076 din
30.05.2022, calculatd pentru anul 2023 esfe de 4774,14|ei.

Valoarea redeven(ei in contractul de concesiune teren, se va prelua din
contractele de concesiune teren nr.37165 din 11.11.2021 gi nr.20076 din
30.05.2022 gl se va cumula, intrucdt taiful in lei/m.p./an este mult mai mare decit
tariful rezultat din calcul linind cont de valoarea contabild a terenului rezultat din
raportul de evaluare.

Av6nd in vedere:
- cererile SC CPSCOPy SRt nr.42996/ 06.12.2022 9i

20.01.2023 de prelungire a duratei contractelor de concesiune nr.
1 1 .11 .2021 9i nr. 20076 din 30.05.2022,

nr. 2376/
37165 din

supunem spre analizi gi aprobare proiectul de hotdrdre pivind:

1. Prelungirea cu 12,5 ani a duratei contractelor de concesiune nr. 37165
din 11.11.2021 9i nr.20076 din 30.05.2022,incheiateintre Municipiul Motru gi S.C.
CPSCOPYS.R,L.

2. lncheierea unui singur contract de concesiune conform anexei 8la
Regulamentul privind concesionarea bunuilor aflate in domeniul public/pivat al
Municipiului Motru aprobat pnn H.C.L. Motru nr. 172/ 08.12.2021, cu urmdtoarele
precizdri:

Contractul de concesiune teren va avea ca obiect terenul situat in mun.
Motru, str. Minerului nr.9, in suprafa{d totald de 479 (249+230) m2, av6nd nr.
cadastral 401 15.

in temeiul:
- prevedeilor art. 3 alin (2), Termenul contractului de concesiune, din

contractul inilial de concesiune nr. 32309 din 10.10.2014, care men{ioneazd:
Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o peioadd egald cu cel

mult jumdtate din durata sa iniliald.
- Prevedeilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Prevederilor din Legea 287/2009 pivind Codul Civil, republicat,
Ei linind cont de durata iniliald pentru care s-a aprobat concesionarea

respectiv 25 de ani,



Redeven,ta (pre{ul concesiunii), va fi de 10388,49 lei/ an. Redevenla se va

actualiza anual cu rata inflafiei.
Destinalia construc{iei ce se va realiza pe teren, comert+alimentafie

publicd, rdmdne neschimbatd.

Anexez in xerocopie urmdtoarele documente:
- cererile SC CPS COPY SRt;
- contractul de concesiune teren nr. 37165 din 11 .11 .2021;
- contractul de concesiune teren nr. 20076 din 30.05.2022;
- contractulde concesiune teren nr. 32309 din 10.10.2014.

gef seru. C SPLPPM, comp. Juridic, 'tntocmit,

ALUPOAI TIN MARIUS VINTILESCU ELENA EMESE
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