
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

norAnAnE
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafafl de 11 mp

previzut in contractul de concesiune nr. 04/03.05.1994, de la Bu{I Manuela Lucia
laTru;coniu Valentin Cristian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU
Avind in vedere :

* Cererea de preluare a contractului de concesiune teren nr. 89103.01.2023;
* Contractul de concesiune nr.04/03.05.1994 gi actul adilional la contractul de concesiune teren;
.1. Contractul de vdnzare - cumpdrare, autentificat cu nr. 187/05 .02.2021;
* Contractul devdnzare - cumpdrare, autentificat cu nr. 1865/03.11.2022;
t'. Planul de amplasament qi delimitare a terenului;
.:. Prevederile art.4l, alin.l din Legea nr. 5011991 privind autorizarea executirii lucrdrilor de construcfii, cu

modificirile gi completdrile ulterioare;
* Prevederile art. 108, art. 129 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modific[rile ;i

completdrile ulterioare;
* Prevederile art.3-5. lit.a). cap.l3 din Regulanrentul privind concesionarea bunurilor aflate in donreniul

public/privat al Municil-riului Motru. aprobat prin HCL Motru nr. 172108.12.2021 qi anera 8 la regularnent :

* Prevederile Legii nr.2412000 privind Nornrele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative.
republ icata cu rnod iflcari le si conrpletari le ulterioare:

* Referatul de aprobare;
* Raportul de specialitate;
* Proiectul de hotlrdre;
* Rapoartele de ayizare ale comisiilor de specialitate;

in temeiul prevederilor art. 139, alin.l din O.U.G.nr. 57l20lg privind Codul administrativ, cu
modific5rile gi completlrile ulterioare;

HorARAgrE:
Art.l. Se aprobd transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului ce apar,tine
domeniului privat al Municipiului Motru, in suprafali de 11 mp prevdzut in contractul de
concesiune nr. 04/03.05.1994 , pe care este amplasatE o construc{ie cu destinafia ,,balcon",
situat in zona B-dul Trandafirilor, bloc Gl, scara 7, apartamerfi2, de la Butd Manuela Lucia
la TruEconiu Valentin Cristian.
Art.2. Contractul de concesiune se va incheia pe o perioadi de 49 ant, incepind cu data
semnArii contractului.
Art.3. Redevenfa va fi de 87,31 lei I an , stabilit6 conform H.C.L.nr. 24131.03.2022 Ei se
indexeazd anual cu rata inflafiei.
Art.4. Destinatia constructiei realizate pe terenul concesionat ,,balcon" rdm6ne neschimbatI.
Art. 5. Prevederile hotdrdrii vor fi duse la indeplinire de Serviciul C.S.P.L.P.P.M. din cadrul
Primdriei Municipiului Motru qi domnul Truqconiu Valentin Cristian .

Art.6. Hot[rdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primdriei Municipiului Motru Ei domnului Truqconiu
Valentin Cristian.

hotdrdre a fost adoptati in qedinta ordinard a C.L. Motru
cu un nr. de ...=.. vot impotrivd, ablineri, exprimate

din nr. total la pedinld 9i din totalul de l9 consilieri in funclie.

PRE$ED

SECRETAR

N.. ...r.?.............
Data:23.02.2023

JR. GINA

!


