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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: 0253/46387
www.bumbesti-jiu.ro / e-mail: primaria@bumbesti-jiu.ro

HOTĂRÎRE
Privind modificarea suprafetei de teren inchiriata Rosoga Gheorghe I.I., situata in str. Aleea
Nufarului – zona Bazar, Orasul Bumbesti – Jiu, judetul
Consiliul Local al Oraşului Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj,
Avînd in vedere :
- solicitarea Rosoga Gheorghe I.I. privind aprobarea modificarii de tema in timpul executarii
lucrarilor de constructii, inregistrata la Primaria Orasului Bumbesti – Jiu sub nr. 8255 / 01.07.2015 ;
- prevederile Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- dispozitiile Ordinului nr. 839 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii ;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si art. 121, alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind
administratia publica locala, cu modificarile ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- HCL nr. 31 / 2015 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de
102 mp., situat in str. Aleea Nufarului, Orasul Bumbesti – Jiu ;
- HCL nr. 64 / 2015 privind includerea in domeniul privat al Orasului Bumbesti – Jiu a unor
terenuri situate in str. Grigore Alexandru Ghica – zona Bazar, orasul Bumbesti – Jiu, jud. Gorj ;
- raportul de specialitate nr. 8364 / 03.07.2015 ;
- 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 diminuarea suprafetei de teren situata in str. Aleea Nufarului – zona Bazar,
Orasul Bumbesti – Jiu, judetul Gorj, inchiriata I.I. Rosoga Gheorghe, de la 102 mp la 92 mp, conform
planului de situatie, Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarire .
ART. 2 Se anuleaza Contractul nr. 294 / 05.05.2015 incheiat intre UATO Bumbesti – Jiu si
Rosoga Gheorghe I.I. si se aproba incheierea unui contract de locatiune nou.
ART. 3 Perioada de inchiriere a terenului mentionat la art. 1, este de 10 ani, respectiv pina la
05.05.2025 cu drept de prelungire cu acordul partilor, cu o perioada egala cu cea initiala.
ART. 4 Pretul de inchiriere a terenului este de 19,50 Euro / mp / an, pret stabilit in urma
adjudecarii licitatiei publice.

ART. 5 Se mandateaza primarul orasului Bumbesti – Jiu sa semneze acordul in forma autentica,
conform derogarii prevazute de art. 612 NCC, in vederea edificarii unui spatiu comercial P + 1E,
precum si emiterea unei noi autorizatii de construire, avind in vedere modificarea de tema propusa de
investitor, care se inscrie in limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de construire
initiala.
ART. 6 Orice prevederi contrare prezentei hotariri isi inceteaza aplicabilitatea.
ART. 7 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se imputerniceste primarul orasului Bumbesti
– Jiu, prin compartimentele de specialitate.
Adoptata astazi, 06.07.2015

Presedinte de sedinta ,
CONSILIER,
BURLIGICA MIHAELA ELENA
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Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Adoptata cu votul a 13 consilieri pentru,
- impotriva, 2 abtineri, din 15 consilieri prezenti
la sedinta extraordinara, din totalul de 17 consilieri

