
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului din Piafa Centrall a

Municipiului Motru, in suprafa[d de 12 mp previzut in contractul de concesiune nr.
12123.11.2006, modificat prin actul adi{ional nr. 30903124.09.2015,, de la firma Agenfia
Economici Uniunea Europeanl S.R.L.la firma Agen{ia Economicl RominI Agerom

S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU,
Avind in vedere :

* Cererea de preluare a contractului de concesiune teren nr.44931/20.12.2022;
.:. Contractulde concesiunenr.l2l23.1l.2006 qi actuladi{ionalinregistrat sub nr. 30903124.09.2015;
* Sentin{a civild nr. 4116.01.2018 pronuntatd de Tribunalul Gorj;
* Planul de amplasament qi delimitare a terenului;
* Prevederile art. 41, alin.l din Legea nr. 50ll99l privind autorizarea executdrii lucr[rilor de construcJii, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
* Prevederile art. 108, art. 129 din O.U.G. w.5712019 privind Codul Administrativ, cu modific5rile si

completdrile ulterioare;
* Prevederile art.35, lit.a), cap.l3 din Regulamentul privind concesionarea bunurilor aflate in dorneniul

prrbliciprivat al Municipiului Motru, aprobat prin HCL Motru nr. 112108.12.2021 qi anexa S laregularnent:
.i. Prevederile Legit nr.2412000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor nonnative.

republicata cu modif'lcarile si completarile ulter ioare:
.:. Referatul de aprobare;
* Raportul de specialitate;
* Proiectul de hotdrdre;
* Rapojlrtele de avizare ale comisiilor de specialitate;

In temeiul prevederilor art. 139, alin.l din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificlrile gi completlrile ulterioare;

HorARAgrE:
Art. 1. Se aprobd transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului din Piafa Centrald ce
apa4ine domeniului public al Municipiului Motru, in suprafalE de 12 mp , prevdzut in
contractul de concesiune nr. 12123.11.2006, modificat prin actul adilional nr.
30903124.09.2015, pe care este amplasatA o constructie cu destinafia,,scard de acces",de la
firma Agenfia Economicd Uniunea European6 S.R.L. la firma Agenfia Economicd Romdnd
Agerom S.R.L.
Art.2. Termenul contractului de concesiune va fi22.11.2055.
Art.3. Redevenla va fi de 206,36(ei lan ;i se va actualiza anual cu rata inflafiei.
Art.4. Destinalia construcfiei realizate pe terenul concesionat ,,scar5 de acces" rdmAne

neschimbat5.
Art. 5. Prevederile hotlrdrii vor fi duse la indeplinire de Serviciul C.S.P.L.P.P.M. din cadrul
Primdriei Municipiului Motru qi firma Agenfia Economicd Rom6nd Agerom S.R.L.
Art.6. Hotdrdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primdriei Municipiului Motru ;i firma Agenfia
Economicd Romdnd Agerom S.R.L.

a fost adoptatd in gedinla ordinard a C.L. Motru
cu un .I.. vot impotrivd, ......-.... ablineri, exprimate

din nr la qedinld qi din totalul de 19 consilieri in funcfie.
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