Consiliul Local al Municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 342/26.10.2018
HOTĂRARE
(PROIECT)
Referitor la: aprobarea restituirii către S.C. DPM S.R.L. Slatina a cuantumului sumei achitată ca preț al
concesiunii la încheierea contractului de concesiune nr. 8/25.02.2016

Consiliul Local al Municipiului Slatina, întrunit în şedinţa ordinară/extraordinară din data de
________________2018
Având în vedere:
- inițiativa Viceprimarului Municipiului Slatina, prin expunerea de motive nr. 84137/9.10.2018;
- referatul de specialitate nr.11125/09.10. 2018 al Direcției Administrare Patrimoniu;
- solicitarea d-lui Neguț Romeo – reprezentant al S.C. D.P.M. S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Slatina
sub nr. 42376/17.05.2018 și la Direcția Administrare Patrimoniu sub nr. 4684/23.05.2018;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 26/27.01.2016 prin care s-a aprobat concesionarea fără
licitaţie publică către S.C. DPM S.R.L a terenului în suprafaţă de 21,81 mp, situat în municipiul Slatina, B-dul A.I.
Cuza, adiacent spațiului comercial situat la parterul blocului V2, sc. A.;
- contractul de concesiune nr. 8/25.02.2016 avand ca obiect concesionarea către S.C. DPM S.R.L a terenului în
suprafaţă de 21,81 mp, situat în municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, adiacent spațiului comercial situat la parterul
blocului V2, sc. A;
- Ordinul de plată nr. 29/ 25.02.2016 emis de Uni Credit Țiriac Bank– Sucursala Slatina;
- sentința civilă nr. 822/06.12.2016 a Tribunalului Olt pronunată în dosarul nr.767/104/2016 prin care a fost admisă
acțiunea formulată de reclamantă - Instituția Prefectului-Județul Olt, în contradictoriu cu paratii Consiliul Local al
Municipiului Slatina și S.C. DPM S.R.L., și s-a dispus anularea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.
26/27.01.2016 și a contractului de concesiune nr.8/25.02.2016; ;
- decizia nr. 1151/10.04.2017 a Curții de Apel Craiova pronunțată în dosarul nr. 767/104/2016;
- avizul favorabil al comisiei de buget finanțe și comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Slatina,
în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4, lit.”a” coroborate cu prevederile art. 45 alin. 2 și art. 115 alin.
1 lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se ia act de dispozițiile Sentinței civile nr. 822/06.12.2016 a Tribunalului Olt pronunțată în dosarul nr.
767/104/2016, rămasă definitivă prin decizia nr. 1151/10.04.2017 a Curții de Apel Craiova, prin care s-a dispus
anularea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 26/27.01.2016 și a contractului de concesiune nr.
8/25.02.2016 privind concesionarea către S.C. DPM S.R.L. a terenului în suprafaţă de 21,81 mp, situat în municipiul
Slatina, B-dul A.I. Cuza, adiacent spațiului comercial situat la parterul blocului V2, sc. A.
Art. 2. – (1) - Se aprobă restituirea către S.C. DPM S.R.L Slatina înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.
J28/944/1994, Cod Fiscal R634261, reprezentată de domnul Neguț Romeo Nicolae, a sumei de 4882 lei achitată ca
preț al concesiunii la data încheierii contractului de concesiune nr. 8/25.02.2016.
(2) – Plata sumei de 4882 lei, se va face din bugetul local al municipiului Slatina, contul de venituri RO97 TREZ
50621A300530XXXX deschis la Trezoreria Statului.
Art. 3 – Direcția Generală Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcţia Administrare Patrimoniu;
- Direcția Generală Economică;
- S.C. D.P.M. S.R.L. prin reprezentant Neguț Romeo, cu domiciliul în Slatina, b-dul A.I. Cuza, bl. V2,
sc. A, et. 4, ap. 15, jud. Olt
În baza art. 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001R
avizăm prezentul proiect de hotărâre
Inițiator,
Viceprimar,
Secretar,
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Georgel Claudiu STĂNCIOIU

Mihai Ion IDITA

Primăria Municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. __________/___________2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind promovarea proiectului de hotărâre, referitor la aprobarea restituirii către S.C. DPM S.R.L. a
cuantumului sumei achitată a preț al concesiunii la încheierea contractului de concesiune nr. 8/25.02.2016

Având în vedere:
- faptul că, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 26/27.01.2016, s-a aprobat
concesionarea fără licitaţie publică către S.C. DPM S.R.L. a terenului în suprafaţă de 21,81 mp, situat în
municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, adiacent spațiului comercial situat la parterul blocului V2, sc. A., fiind
încheiat contractul de concesiune nr. 8/25.02.2016;
- faptul că ulterior încheierii contractului de concesiune nr. 8/25.02.2016 , Instituția Prefectului – Județul Olt a
contestat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 26/27.01.2016 prin care s-a aprobat
concesionarea fără licitaţie publică către S.C. DPM S.R.L a terenului în suprafaţă de 21,81 mp, situat în
municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, adiacent spațiului comercial situat la parterul blocului V2, sc. A;
- faptul că S.C. DPM S.R.L. a achitat integral prețul concesiunii în cuantum de 1090,5 euro în echivalent lei ,
la cursul euro de 4,4765 lei comunicat de BNR la data de 25.02.2016, respectiv suma de 4882 lei potrivit
ordinului de plată nr. 29/ 25.02.2016 emis de Uni Credit Țiriac Bank – Sucursala Slatina;
- sentința civilă nr. 822/06.12.2016 a Tribunalului Olt, prin care a fost admisă acțiunea formulată de Instituția
Prefectului-Județul Olt, în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Slatina și S.C. DPM S.R.L., și s-a
dispus anularea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 26/27.01.2016 și a contractului de
concesiune nr.8/25.02.2016, rămasă definitivă prin decizia nr. 1151/10.04.2017 a Curții de Apel Craiova
pronunțată în dosarul nr. 767/104/2016;
- solicitarea d-lui Neguț Romeo – reprezentant al S.C. D.P.M. S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului
Slatina sub nr. 42376/17.05.2018 și la Direcția Administrare Patrimoniu sub nr. 4684/23.05.2018 privind
restituirea cuantumului sumei achitată ca preț al concesiunii la data încheierii contractului de concesiune nr.
8/25.02.2016,
ținand cont de faptul că anularea contractului de concesiune nr. 8/25.02.2016 s-a dispus din motive
neimputabile concesionarului, poate fi restituită suma de 4882 lei achitată ca preț al concesiunii la data încheierii
contractului de concesiune nr. 8/25.02.2016.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea restituirii către
S.C. DPM S.R.L. a cuantumului sumei achitată ca preț al concesiunii la încheierea contractului de
concesiune nr. 8/25.02.2016, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Slatina.
Propun spre aprobarea Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind aprobarea restituirii către S.C.
DPM S.R.L. a cuantumului sumei achitată ca preț al concesiunii la încheierea contractului de concesiune
nr. 8/25.02.2016

VICEPRIMAR,
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
DIRECȚIA ADMINISTRARE PATRIMONIU
Strada Unirii nr. 2B, Slatina, Olt, 230032
Telefon: 0249/416420; fax: 0249/416426

Nr. 84137/9.10.2018

REFERAT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea restituirii către S.C. DPM S.R.L. Slatina, a cuantumului sumei
achitată ca preț al concesiunii la încheierea contractului de concesiune nr. 8/25.02.2016

Având în vedere:
- faptul că, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 26/27.01.2016, s-a aprobat concesionarea
fără licitaţie publică către S.C. DPM S.R.L. a terenului în suprafaţă de 21,81 mp, situat în municipiul Slatina, Bdul A.I. Cuza, adiacent spațiului comercial situat la parterul blocului V2, sc. A., în vederea extinderii acestuia pe
latura de nord, fiind încheiat contractul de concesiune nr. 8/25.02.2016;
- faptul că S.C. DPM S.R.L. a achitat integral prețul concesiunii în cuantum de 1090,5 euro în echivalent lei ,
la cursul euro de 4,4765 lei comunicat de BNR la data de 25.02.2016, respectiv suma de 4882 lei potrivit
ordinului de plată nr. 29/ 25.02.2016 emis de Uni Credit Țiriac Bank – Sucursala Slatina;
- faptul că ulterior încheierii contractului de concesiune nr. 8/25.02.2016 , Instituția Prefectului – Județul Olt a
contestat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 26/27.01.2016 prin care s-a aprobat
concesionarea fără licitaţie publică către S.C. DPM S.R.L. Slatina, a terenului în suprafaţă de 21,81 mp, situat în
municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, adiacent spațiului comercial situat la parterul blocului V2, sc. A;
- sentința civilă nr. 822/06.12.2016 a Tribunalului Olt, prin care a fost admisă acțiunea formulată de reclamantă
-Instituția Prefectului-Județul Olt, în contradictoriu cu paratii Consiliul Local al Municipiului Slatina și S.C.
DPM S.R.L., și s-a dispus anularea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 26/27.01.2016 și a
contractului de concesiune nr.8/25.02.2016;
- decizia nr. 1151/10.04.2017 a Curții de Apel Craiova pronunțată în dosarul nr. 767/104/2016 prin care a fost
respins ca nefondat recursul declarat de Consiliul Local Slatina împotriva sentinței civile nr. 822/06.12.2016 a
Tribunalului Olt, rămasă definitivă;
- solicitarea d-lui Neguț Romeo – reprezentant al S.C. D.P.M. S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului
Slatina sub nr. 42376/17.05.2018 și la Direcția Administrare Patrimoniu sub nr. 4684/23.05.2018 privind
restituirea cuantumului sumei achitată ca preț al concesiunii la data încheierii contractului de concesiune nr.
8/25.02.2016,
ținand cont de faptul că anularea contractului de concesiune nr. 8/25.02.2016 s-a dispus din motive
neimputabile concesionarului, poate fi restituită suma achitată ca preț al concesiunii la data încheierii contractului
de concesiune, respectiv suma de 4882 lei.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea restituirii către S.C.
DPM S.R.L. a cuantumului sumei achitată ca preț al concesiunii la încheierea contractului de concesiune nr.
8/25.02.2016, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Slatina.
Anexăm:
- solicitarea d-lui Neguț Romeo – reprezentant al S.C. D.P.M. S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului
Slatina sub nr. 42376/17.05.2018 și la Direcția Administrare Patrimoniu sub nr. 4684/23.05.2018
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 26/27.01.2016;
- contractul de concesiune nr. 8/25.02.2016;
- Ordinul de plată nr. 29/ 25.02.2016 emis de Uni Credit Țiriac Bank – Sucursala Slatina;
- sentința civilă nr. 822/06.12.2016 a Tribunalului Olt pronunțată în dosarul nr. 767/104/2016;
−
decizia nr. 1151/10.04.2017 a Curții de Apel Craiova pronunțată în dosarul nr. 767/104/2016.
−

Director executiv D.A.P.,
Narcisa Ionela IONESCU
Vizat pentru legalitate,
Consilier Juridic,
Claudia Maria POPA

Șef Birou E.D.P.P.,
Mihaila DEACONU
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