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PROIECT DE HOTANANN
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafafi de 8 mp
previzut in contractul de concesiune nr. 09/23.08.2004, de la Oprifa Constantin la

Vintilescu Loredana

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU , Ec. Morega Costel Cosmin

Avflnd in vedere :

* Cererea de preluare a contractului de concesiune teren nr.44931120.12.2022;
* Contractul de concesiune nr. 09.23.08.2004;
* Contractul de vdnzare - cumpdrare incheiat intre Opri{a Constantin qi Vintilescu Constantin gi

Vintilescu Loredana, autentificat cu nr. 556/07.09.2022;
.!. Planul de amplasament gi delimitare a terenului;
* Prevederile art. 41, alin.l din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucr[rilor de

construcfii, cu modific[rile gi completirile ulterioare;
* Prevederile art. 108, art.l29 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile

qi completiirile ulterioare;
* Prevederile art. 35, lit.a), cap.l3 din Regularnentul privind concesionarea bunurilor aflate in

donreniul public/privat al Municipiului Motru, aprobat prin HCL Motru nr. 172108.12.2021 gi

anexa 8 la regulament;
A Prevederile Legii nr.24l2000 privind Normele de tehrrica legislative pentru elaborarea actelor

nonnative. republicata cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
.f. Referatul de aprobare;
* Rapoful de specialitate;

i[n temeiul prevederilor art. 136, alin.l din O.U.G.nr. 57|2019 privind Codul
administrativ, cu modilicirile qi completirile ulterioare;

PROPUNE:

Art. 1. Se aprobi transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului ce aparfine
domeniului privat al Municipiului Motru, in suprafa{i de 8 mp , previzut in contractul
de concesiune nr. 09123.08.2004, pe care este amplasati o construcfie cu destina{ia

,,balcon-palier acces", situat in zona Strada Constructorului nr. 4, bloc M12, scara C,
parter, ap. 1, de la Opri{a Constantin la Vintilescu Loredana.
Art. 2. Contractul de concesiune se va incheia pe o perioadi de 49 ani, incepflnd cu data
semnirii contractului.
Art.3. Redevenfa va fi de 128,97 lei /an , stabiliti conform H.C.L.nr. 24131.03.2022 qi se

indexeazl anual cu rata inflafiei.
Art.4. Destina{ia construcfiei realizate pe terenul concesionat ,rbalcon - palier acces"

rimine neschimbati.
Art. 3. Prevederile hotiririi vor fi duse la indeplinire de Serviciul C.S.P.L.P.P.M. din
cadrul Primiriei Municipiului Motru ;i doamna Vintilescu Loredana
Art.4. Hotirirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institu(iei Prefectului,
Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primlriei Municipiului Motru qi doamnei
Vintilescu Loredana.

---s

NtA -'
,\

PR
EC. MORGA

f
A.)

/
AVIZAT PENTR

SECRETAR,
ALITATE

GINA



www. primarianrotru. ro

q&&?

ffinamlelScug n$er&€B

Bdul G*rii, Nr.I Municipiul Motru, jud*tul Garj

primaria@pri marirmotru.r*

nrffnffi
::: i ? iJ!.:i!!,J 1!, *:! ti$6dl rr*i;

:ss $ss&*sl"5

Tel.fFax: S2SSI4{056S

. o 2*- qP

REFERAT DE APROBARE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului
in suprafa{a de I m.p., prevdzut in contractul de concesiune teren
nr. 09/ 23.08.2004, de la Oprila Constantin la Vintilescu Loredana

in evidenlele seru. CSPLPPM, Oprila Constantin, figureazd cu contractul

de concesiune teren nr. 09/ 23.08.2004, ce are ca obiect terenul ce aparline

domeniului privat al Municipiului Motru, in suprafald de I m.p., situat in zona Strada

Constructorului nr.4, bloc M12, sc.C, parter, ap.1, aqa cum rezultd din planul de

amplasament anexat.

Pe terenul concesionat d-lui Oprila Constantin se afla amplasatd o

construc{ie cu destinatia ,, balcon- palier acces".

in data de 20.12.2022, Vintitescu Loredana, depune cererea inregistratd cu

nr. 44931 in care solicitd preluarea contractului de concesiune teren nr. 09/

23.08.2004, in baza art.41 din Legea 50/1991, intrucilt face dovada coproprietd{ii

asupra locuinlei situate tn zona Aleea Pie{ei nr. 2, bloc Gl, sc.7, parter, ap.2, cu

contractul de vdnzare-cumpdrare autentificat sub nr. sso/ 07.09.2022.

Avdnd in vedere:

- cererea de preluare a contractului de concesiune teren nr. 44931/

20.12.2022,

in temeiut prevederilor:

NR.

,u



1. Art.35, lit. a), cap.13, din Regulamentul privind concesionarea bunurilor

aflate in domeniul public/privat al municipiului Motru aprobat prin HCL Motru nr. 172/

08.12.2021;

2. Art. 41 din Legea 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de

construclii actualizatd gi republicatd;

3. Art.108 gi 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificatd

qi completatd,

supun spre aprobare proiectul de hotdrdre privind.

1. Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafald
de 8 m.p., din zona strada constructorului nr. 4, bloc M12, sc.c, parter, ap.l,
prevdzut in contractul de concesiune teren nr. 09/ 23.08.2004, de la Oprila
Constantin la Vintilescu Loredana.

2. incheierea contractului de concesiune conform anexei I la
Regulamentul privind concesionarea bunurilor aftate in domeniut public/privat al
Municipiului Motru aprobat prin H.C.L. Motru nr. 172/ 08.12.2021 cu urmdtoarele
precizdri:

Contractul de concesiune se va incheia pentru o perioadd de 49 ani,
incepand cu data semndrii contractului.

Redeven[a ( pre{ul concesiunii ) va fi de 128,97 lei, stabilitd conform
HCL Motru nr. 24/ 31.03.2022. Redevenla va fi indexatd anual cu rata inflafiei.

Destinalia construc,tiei realizate pe terenul concesionat, ,, balcon-palier
acces ", rdm1ne neschimbatd.
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RAPORT DE SPECIALITATE

pivind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului
in suprafald de I m.p., prevdzut in contractul de concesiune teren
nr. 09/ 23.08.2004, de la Oprila Constantin la Vintilescu Loredana

Oprila Constantin, avdnd CNP 1650617180019, figureazd in evidenlele

noastre cu contractul de concesiune teren nr. 09/ 23.08.2004.

Contractul a fost intocmit in temeiul art.41 din Legea 50/1991, urmare

dobandirii construcliei amplasate pe terenul concesionat.

Obiectul contractului de concesiune este terenul ce aparline domeniului

privat al Municipiului Motru, in suprafald de I m.p., situat in zona Strada

Constructorului nr.4, bloc M12, sc.C, parter, ap.l, aqa cum rezl)ltd din planul de

amplasament anexat.

Pe terenul concesionat d-lui Opri{a Constantin se afld amplasatd o

construclie cu destinatia ,, balcon- palier acces".

Contractul de concesiune a fost incheiat pe o perioadd de 99 ani.

in data de 20.12.2022, d-na. Vintitescu Loredana, avdnd CNP

2750204181141, depune cererea inregistratd cu nr. 44931 in care solicitd preluarea

contractului de concesiune teren nr. 09/ 23.08.2004, intrucdt face dovada proprietd{ii

asupra locuinlei situate in zona Strada Constructorului nr. 4, bloc Ml2, sc.C, parter,

ap.1, cu contractul de vdnzare-cumpdrare autentificat sub nr. 556/ 07.09.2022.

Valoarea redevenfei, actualizata qi calculatd pentru anul 2023 esfe de

128,97 lei, respectiv un tarif de 16,13\ei/m.p./an.



Valoarea terenului in lei/ m2, pentru terenul din zona Strada Constructorului nr.

4, bloc M12, din mun. Motru, conform raportului de evaluare nr. 10A 10.01.2022,

intocmit de Eurotop Eval SRL esfe de 125 lei/ m2.

linind cont de recuperarea valoii contabile a bunului reevaluat in 25 de ani,

rezultd un taif de 5, lei/ m2/ an.

Redeven[a este achitatd la zi.

Av6nd in vedere cele expuse, in temeiul prevederilor:

1. 4ft. 35, lit. a), cap.l3, din Regulamentul privind concesionarea bunurilor

aflate in domeniul public/pivat al municipiului Motru aprobat prin HCL Motru nr. 172/

08.1 2.2021, care precizeazd:

- aft. 35 Atribuirea directi este procedura prin care lerenurile destinate construirii se pot concesiona fire
licitatie publicr, cu valoarea redeventei aprobati prin ho6rare a Consiliului Local 9i stabiliei pornind de la
pretul minimal de recuperare a valorii contabile a bunului reevaluat in 25 de ani, pentru zona in care se afle
terenul concesionat.

Atribuirea directi, respectiv preluarea contractului de concesiune, se poate face in urmitoarele
situatii:

a). in situatia cumpiririi unui imobil-constructie edificat pe un teren care face obiectul unui
contract de concesiune, prevederile art. 41, din Legea 50/ 1991, prlvind autorizarea executilrii lucrdrilor de
constructii actualizati $i republicatii, conform cireia dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in
caz de succesiune ori de instrtrinare a constructiei pentru a carei reallzare acesta a fost constituit;

2. Art. 41 din Legea 50/1991 , privind autorizarea executdrii lucrdilor de

construclii actualizatd qi republicatd, care precizeazd:

- aft.41 ttl Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de Euccesiune ori de instriinare a
constructiei pentru a cerei realizare acesta a fost constituit. ln aceleagi conditii se transmite 9i autorizatia de
construire.

(2) Dreptul de concesiune asupra terenului se inscrie in cartea funciari in temeiul actuluiiuridic prin
care a fost transmis dreptul de proprietate asupra constructiei conform glL_jg alin. (1) 9i prezentului artlcol,
chiar 9i in situatiile in care nu a fost emis un act administrativ cu acest oblect, iar ln actul iuridic de transfer al
dreptulul de proprietate nu s-a stipulat in mod expres transmiterea concesiunii,

3. 4rt.108 9i 129 din OUG nr. 57/2019 pivind Codul Administrativ, modificatd

gi completatd, care precizeazd:

- aft. 1 08 Consiliile locale Si consiliile judetene hotirisc, in condlliile prevazute in partea a V-a a prezentului
cod, ca bunu le ce apartin domeniului public sau privat, local sau judelean, dupe caz, str fie:
a) date in administrarea institufiilor publice gl regiilor autonome din subordinea unittrlii administrativ-teritoriale
care le are in proprietate;
b) concesionate;
c) inchlriate;
d) date in folosinli gratuiti institutiilor de utilitate publici;
e) valorificate prin alte modalltiti previzute de lege.

- aft.129 (2) Consiliul local exerclu urmitoarete categorti de atributii:
a) atributii privind unitatea admlnlstrativ-teritoriali, organizarea proprie, precum gi organizarea li functionarea
aparatului de specialitate al primarului, ale institutlllor publice de interes local gl ale societililor 9i reglilor
autonome de lnteres local;
b) atributii prlvlnd dezvoltarea economico-sociali gi de mediu a comunei, oraguluisau munlclplulul;
c) atributii privind admlnlstrar6a domenlului public Ai privat al comunei, ora$ului sau municipiului;
d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atributii privlnd cooperarea interinstitutionali pe plan intern gi extern,



seNiciul CSPLPPM supune spre anafize gi aprobare proiectul de
hotdrAre pivind:

1. Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafaldt
de 8 m.p., din zona Strada Constructorului nr.4, bloc M12, sc.C, pader, ap.1,
prevdzut in contractul de concesiune teren nr. 09/ 23.08.2004, de la Oprila
Constanti n I a V inti lescu Lored an a.

2. lncheierea contractului de concesiune conform anexei 8la
Regulamentul pivind concesionarea bunuilor aflate in domeniul public/pivat al
Municipiului Motru aprobat prin H.C.L. Motru nr. 172/ 08.12.2021 cu urmdtoarele
precizei:

Contractul de concesiune se va incheia pentru o peioadd de 49 ani,
incepAnd cu data semndii contractului.

Redeventa ( prelul concesiunii ) va fi de 128,97 lei, stabilitd conform
HCL Motru nr. 24/ 31 .03.2022. Redevenla va fi indexatd anual cu rata inflaliei.

Destinalia construcliei realizate pe terenul concesionat, ,, balcon-palier
acces ", rdmdne neschimbatd.

- cererea d-nei Vintilescu Loredana;
- contractul de concesiune teren nr. 09/ 23.08.2004;
- contractul de vdnzare-cumpdrare autentificat sub nr. 556/ 07.09.2022.

Eef seru.CSPLPPM, intocmit,
RIUS VINTILESCU ELENA EMESEALUPOAIVAL I/N POPESC

Anexez in xerocopie urmdtoarele documente:

comp. Juridic,

(d,


