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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

HOTĂRÎRE

Privind includerea in domeniul privat al Orasului Bumbesti – Jiu a cladirii in suprafata construita
la sol de 120 mp, situata in str. Paringului, nr. 60, orasul Bumbesti – Jiu, judetul Gorj
Consiliul Local al Oraşului Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj,
Avînd in vedere :
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si art. 121, alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind

administratia publica locala, cu modificarile ulterioare ;
- Incheierea de sedinta nr. 36C / 05.02.2008 pronuntata de Judecatoria Tg – Jiu in Dosarul nr.
168 / 318 / 2008 ;
- Actul aditional nr. 1 / 2009 la Contractul de concesiune nr. 9 / 09.12.1992 incheiat intre Primaria
orasului Bumbesti – Jiu si SC Darjan SRL ;
- raportul de specialitate nr. 6237 / 22.05.2015 ;
- expunerea de motive ;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001, republicată, privind administraţia publică locală,
HOTARASTE:

ART. 1 Se aproba includerea in domeniul privat al Orasului Bumbesti – Jiu a cladirii in suprafata
construita la sol de 120 mp, cu pereti din lemn si acoperis din prefabricate de azbociment, situata in str.
Paringului, nr. 60, orasul Bumbesti – Jiu, judetul Gorj, conform planului de situatie, Anexa nr. 1, parte
integranta din prezenta hotarire.
ART. 2 Prevederilor prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de catre Primarul Orasului
Bumbesti – Jiu prin Serviciul Buget-finante-contabilitate, compartimentul evidenta patrimoniului si
compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului.
Adoptata astazi, 28.05.2015
Presedinte de sedinta ,
CONSILIER,
DANCIU ION

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Adoptata cu votul a 17 consilieri pentru,
- impotriva, - abtineri, din 17 consilieri prezenti
la sedinta ordinara din totalul de 17 consilieri in functie.
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