
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea constituirii dreptului de superficie  fără licitație, pentru terenul în suprafaţă de 
4,00 mp, situat în Bumbeşti-Jiu, str. Castanilor, bloc 7, scara 1, parter, apartament 2, judeţul Gorj

      Consiliul Local al Oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- Solicitarea formulată de domnul  Crețescu Ilie nr.10552 / 16.09.2019;
- Prevederile art. 129, alin. 2, lit. c și alin. 6, lit. b, 139 alin. 3) lit. e) și g)  din OUG nr.57 / 2019 

privind Codul Administrativ;
- Prevederile art. 693 - 702 din Codul Civil cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 15, lit. e) din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executări lucrărilor de 

constructii, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile HCL nr.137 / 2018 privind stabilirea preţului minim de concesionare (redevenţă) şi 

închiriere pentru terenurile proprietate a oraşului Bumbeşti-Jiu;
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre 13306 / 15.11.2019;
- Raportul de specialitate nr. 13313 / 15.11.2019, întocmit de inspector Rodica Bloanță;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
În temeiul art. 139,  alin. 1 coroborat cu art. 196, ali. 1, lit. a din OUG nr. 57 / 2019 privind 

Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie  către Crețescu Ilie a terenului adiacent 
imobilului situat în Bumbeşti-Jiu, str. Castanilor, bloc 7, scara 1, parter, apartament 2, judeţul Gorj, în 
suprafaţa de 4,00 mp, identificat conform planului de situatie, pentru edificarea unui  balcon.Terenul este 
înscris în Cartea Funciară nr.38684 a UATO Bumbești Jiu, cu nr. cadastral 38684.

ART. 2. Dreptul de superficie se constituie pe perioada existenței construcției inițiale (blocul de 
locuințe), dar nu mai mult de 99 ani, începând cu data semnării contractului de superficie, cu posibilitatea 
de prelungire prin act adițional.

ART. 3. Redevenţa va fi de 3,68 euro/mp./an care se va plăti în patru rate trimestriale, la cursul 
euro al BNR din ziua plății.

ART. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Oraşului Bumbeşti-Jiu prin compartimentele aparatului de specialitate al acestuia.

ART. 5.  Prezenta hotărâre se comunica Serviciului buget finanțe contabilitate, Compartimentului 
ITL, Compartimentului urbanism, Primarului orașului Bumbești Jiu, domnului Crețescu Ilie și Instituției 
Prefectului- Județul Gorj în vederea exercitării controlului de legalitate.

                                                                                                                 Adoptata astazi : 22.11.2019 

           Presedinte de sedinta,                                                          Contrasemneaza pentru legalitate ,
                    CONSILIER,                                            SECRETAR GENERAL,

         Ing. CIRLEA DAFIN                                                                Jr. NICOLAE BUCSENARU

 Nr . 126                                                                               Adoptata cu votul a 17consilieri pentru,                
 Bumbesti-Jiu                                          -  consilieri impotriva, -  abtineri, din cei 17 consilieri prezenti                     
                                                                          la  sedinta  ordinara, din totalul de 17 consilieri in functie.                                                                                             
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