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JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUMBEŞTI - JIU
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CIF : 4666002
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HOTARIRE
privind aprobarea realizarii de constructii de catre Savoiu Aurelian pe proprietatea privata a Consiliului
Local Bumbesti Jiu, cu derogare de la prevederile art. 612 din Noul Cod Civil
Consiliul Local al Orasului Bumbesti - Jiu, Judeţul Gorj ;
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 50 / 1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii ;
- prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul 839 / 2009 ;
- prevederile art. 612 din Codul Civil ;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si art. 62, alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica
locala, cu modificarile ulterioare ;
- H.C.L. nr. 47 / 27.05.2010, privind insusirea inventarului bunurilor imobile si mobile ce alcatuiesc domeniul
privat al Orasului Bumbesti-Jiu, anexa 1 cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Certificatul de Urbanism nr. 75/02.12.2014, emis de catre Primarul Orasului Bumbesti Jiu, numitului Savoiu
Aurelian in vederea intocmirii unei Documentatii tehnice pentru construire service auto (P+1) si inlocuire
imprejmuire, ce urmeaza a fi construita pe terenul concesionat din str. Gheorghe Dumitrescu Bumbesti, nr. 16;
- Cererea dlui Savoiu Aurelian, adresata Primarului Orasului Bumbesti Jiu si inregistrata la institutia noastra
sub nr. 4334 / 20.04.2015, prin care solicita acordul pentru construirea service auto (P+1) si inlocuire
imprejmuire, pe limita de proprietate cu Orasul Bumbesti Jiu,
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate nr. 4464 / 22.04.2015,
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
HOTARASTE :
ART. 1 Se aproba realizarea unei constructii - service auto (P+1) si inlocuire imprejmuire de catre Savoiu
Aurelian, conform C.U. nr. 75 / 02.12.2015, pe terenul proprietatea privata a UAT Bumbesti-Jiu, situat in Orasul
Bumbesti –Jiu, str. Gheorghe Dumitrescu Bumbesti, nr. 16, judetul Gorj, cu derogare de la prevederile art. 612 din
Legea nr. 287 / 2009 – Noul Cod Civil, conform Anexei nr. 1 parte integranta din prezenta hotarire.
ART. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se imputerniceste Primarul Orasului Bumbesti – Jiu
care va semna in mod valabil si opozabil acordul scris in forma autentica.
Adoptata azi : 30.04.2015
Presedinte de sedinta,
CONSILIER,
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Adoptata cu votul a 17 consilieri pentru,
- consilieri impotriva , - abtineri din cei 17 consilieri
prezenti la sedinta din totalul de 17 consilieri in functie

