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HOTAN.AN.rc,
privind aprobarea tarifului la concesionarea , prin atribuire directS, conform art.4l

din Legea nr. 50/1991, a terenurilor proprietate privatd a Municipiului Motru,
pe care s-a aprobat construirea de garaje in Municipiul Motru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU
Avind in vedere:

Administrativ, cu modificlrile qi completlrile ulterioare;

8482112.03.2022. 6208114.02.2022 9i 503 I /07.02.2A22 :

Mtrnicipiului Motru. aprobat prin HCL Motru nr. 172108.12.2021 . respectiv cap.l3, Atribuirea
directi a contractelor de concesiune, art. 35, lit.a):

anrplasarrrerlte , respectiv: ZonaDJ6Tl B- C[min nefamiligti, Zona Prelungire str. Macului -
Cartier Stadion, Zona Str. Mdrului- DC Rdpa;

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare:

In temeiul prevederilor art. 139, alin.l din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificlrile qi completlrile ulterioarel

HOTARASTE:,

Art.l. Se aprobi tariful de concesionare la 5 lei/mp/an , pentru parcelele de teren concesionate
pentru construirea de ,, garaje autoturism, in situafia cumpdrdrii unui imobil- construclie edificat
pe un teren care face obiectul unui contract de concesiune, in bazaart.4l din Legea nr.50ll99l,
in cele trei zone aprobate prin H.C.L Motru nr.5126.02.1994, respectiv:

-ZonaDJ6Tl B- Cdmin nefamiliqti;
-Zona Prelungire str. Macului - Cartier Stadion;
-Zona Str. Marului- DC Rdpa;

Art. 2. in situalia in care tariful din contractul inifial, la data preluirii in concesiune in baza art.
41 din Legea nr. 50/1991, a terenului ce a ftcut obiectul unui contract de concesiune, este mai
mare de 5 lei/mp/an, tariful va fi preluat din contractul inilial.
Art.3. Prevederile hotdrdrii vor fi duse la indeplinire de serviciul CSPLPPM din cadrul Primdriei
Municipiului Motru .

Art.4. Hotdrdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primdriei Municipiului Motru .

a fost adoptatd in gedin{a ordinprd a C.L. Motru
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la qedintd pi din totalul de l9 consilieri in funclie.
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