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JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUMBEŞTI - JIU
Adresa: Oraşul Bumbeşti – Jiu, Str.Parîngului, Nr.101, Judeţul Gorj, Telefon: 0253/463465, Fax: 0253/463872
CIF : 4666002
www.bumbesti-jiu.ro / e-mail: primaria@bumbesti-jiu.ro

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea concesionării directe catre C.A.R. ORAS BUMBESTI - JIU a terenului în suprafaţa de
3,50 mp, adiacent sediului acesteia - apartamentul nr. 2, situat în, bloc 10, scara 9, parter, str. Jiului,
Orasul Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj
Consiliul Local al Oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- Cererea C.A.R. Oras Bumbesti - Jiu, înregistrată sub nr. 4307 / 20.04.2015 ;
- Actul de comasare (alipire) a proprietatii CAR Oras Bumbesti – Jiu, in care aceasta isi are sediul,
autentificat sub nr. 361 / 01.04.2015 de catre B.I.N. Chivu – Raceanu Maria, Tg - Jiu;
- Prevederile Legii nr.213 / 1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările şi completările
ulterioare ;
- Prevederile H.C.L. nr. 29 / 2009 privind stabilirea preţului minim de concesiune pentru terenurile
proprietate a oraşului Bumbeşti Jiu ;
- Dispoziţiile art. 36 alin.2, lit. c din Legea nr.215 / 2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ;
- Prevederile art. 13, alin. 1 si art. 15, lit. e din Legea nr. 50 / 1991,republicată, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii ;
- Raportul de specialitate al Compartimentului administrarea domeniului public şi privat, înregistrat sub nr.
4465 / 22.04.2015 ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă concesionarea directa catre C.A.R. ORAS BUMBESTI - JIU a terenului în suprafaţa
de 3,50 mp, adiacent sediului acesteia - apartamentul nr. 2, situat în bloc 10, scara 9, parter, str. Jiului, Orasul
Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, conform Anexei 1 la prezenta hotarire, parte integranta din aceasta.
Art. 2 Scopul concesiunii este amenajarea unei cai de acces in sediu C.A.R. Oras Bumbesti – Jiu.
Art. 3 Contractul de concesiune se va încheia pe durata existentei C.A.R. Oras Bumbesti – Jiu, dar nu
mai mult de 49 ani.
Art. 4 Redevenţa va fi de 3,56 euro/mp/an, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local
Bumbeşti-Jiu nr. 29 din 07.05.2009.
Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul oraşului Bumbeşti Jiu, prin
compartimentele de specialitate.
Adoptata astazi : 30.04.2015
Presedinte de sedinta,
CONSILIER,
DANCIU ION
Nr. 42
Bumbesti-Jiu

Contrasemneaza pentru legalitate ,
SECRETAR,
Jr. NICOLAE BUCSENARU
Adoptata cu votul a 17 consilieri pentru,
- consilieri impotriva, - abtineri, din cei 17
consilieri prezenti la sedinta, din totalul de
17 consilieri in functie.

