
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILruL LOCAL

rrorAnAnrc,
privind aprobarea demardrii procedurii cumpdrdrii prin negociere directd de cdtre UATM Motru
a terenului intravilan in suprafald de 257 I m.p., situat in municipiul Motru, judeful Gorj, Strada
Dafinului, nr. 16, fosta Strada Macului , cu numdr cadastral 38019, inscris in cartea funciard nr.

38019, proprietar imobil MdreEescu Radu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

AvAnd in vedere:

33868129.09.2022, privind acordul de v6nzare a terenului in suprafald de 2571 m.p.;

situat in municipiul Motru, str. Dafinului, proprietar Mdreqescu Radu;

de agent termic de pe terenul proprietatea domnului Mdre;escu Radu pe terenul proprietatea
municipiului Motru;

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

completdrile ulterioare;

in temeiul art. 139, alin.l din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificlrile Ei
completirile ulterioare,

HOTARASTE:,

Art.l. Se aprobd demararea procedurii cumpdrdrii prin negociere directd de cdtre UATM Motru
a terenului in suprafafd de 2571 m.p., situat in municipiul Motru, judelul Gorj, Strada Dafinului,
nr. 16, fosta Strada Macului, cu numdr cadastral 38019, inscris in cartea funciard nr. 38019,
proprietar imobil Mlregescu Radu, teren pe care trece conducta de agent termic.

Art.2. Se aprobd realizareaunui raport de evaluare intocmit de un evaluator, persoan6 fizicd sau
juridicd, autorizatd. in condiliile legii , urmdnd ca prelul de vdnzare sd nu depd;eascd prelul
stabilit prin raportul de evaluare.

Art.3. in vederea negocierii prefului de cumpdrare a terenului prevlzut la art. I se constituie
comisia alcdtuitd din 5 membrii, respectiv 3 funclionari publici desemnali prin dispozilia
primarului ;i doi consilieri locali respectiv domnii:

1. Huidu Vasile
2. Mirqu Vasile

Art.4. Prelul final negociat va fi aprobat ulterior prin hotir6re a Consiliului Local Motru.



Art.S. Prevederile hotdrdrii vor fi duse la indeplinire de cdtre Serviciul C.S.P.L.P.P.M. din cadrul
Primdriei Municipiului Motru Ei Primarul Municipiului Motru.

Art.6. Hotdr6rea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului qi

Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primdrie Municipiului Motru .

Aceqs,la hotdrdre a fost adoptat6 in gedinla or{.inard a C.L. Motru
cu un nr. aE.{t: voturi pentru,.....-vot impoffivd, .....1..... ablineri, exprimate

din nr. total de ..1.6... consilieriprezenfi la qedinfi qi din totalulde l9 consilieriin funclie.
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