
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

PRE$EDINTE DE
CONSILIER

HUIDU VASI

rrorAnAnrc,
privind aprobarea tarifului la concesionarea , prin atribuire directd, conform art.4l

din Legea nr. 50/1991, a terenurilor ce aparlin domeniului public/ privat a Municipiului Motru,
pe care s-a aprobat construirea de balcoane in Municipiul Motru

CONSILruL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU
Avflnd in vedere:

Administrativ, cu modifi clrile qi complet[ri le ulterioare;

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

blocurilor de locuinfe din Municipiul Motru;

normative, republicata cu modificarile si cornpletarile ulterioare:

in temeiul prevederilor art. 139, alin.l din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu

modificirile Ei completdrile ulterioare;

HOTARA$rE:

Art.l. Se aprobi tariful de concesionare la 5leilmplan, pentru parcelele de teren concesionate
pentru construirea de ,, balcoane",la apartamentele situate la parterul blocurilor de locuinfe de pe

raza Municipiului Motru gi aprobate prin H.C.L.Motru m.24114.09.1993, in situalia cumpirdrii
locuinlei situate la parter, precum qi a construcliei edificate pe terenul care face obiectul unui
contract de concesiune inbaza art. 4l din Legea nr. 50/1991, privind autorizarca executdrii

lucrdrilor de construcfii cu modificarile qi completdrile ulterioare, conform cdruia dreptul de

concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune ori instrdinare a construcliei pentru

a cdrei realizare acesta a fost constituit (preluare de concesiune).

Art. 2. in situalia in care tariful din contractul inilial, la data preludrii in concesiune inbaza art.
41 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de construclii, cu modificlrile

Ei completdrile ulterioare, 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 .
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