
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

norAnAnn
privind prelungirea cu 2(doi ) ani a duratei de inchiriere pentru terenul ce apar{ine

domeniului public al Municipiului Motru, in suprafafi de 5 -p, din totalul de 18623 mp
cu nr. cadastral3803l, situat in str. Minerului nr. 2F ocupat de o construc{ie in folosinfa

I.I.CImIraqu l.Elena cu destina{ia de r,florlrie"

CONSILruL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU,

Avffnd in vedere :

* Cererea nr. 4815107.02.2023 a doamnei Cdmdragu Elena;
* Contractul de inchiriere nr.10374118.03.1019 gi actul adilional Ia acesta;
* Prevederile art. 108, art. 129 din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile

;i completdrile ulterioare;
* Prevederile art. 13. alin c).Cap.2. Inilierea procedurii de inchiriere. din Regularnentul de

inchiriere a bunurilor irnobile aflate in dorneniul public sau privat al Municipiului MotrLr, aprobat
prin H.C.L.Motru nr. I 73108. I 2.202 I :

* Prevederile Legii nr.2412000 privind Nonnele de tehnicd legislative pentru elaborarea actelor
nornrative. republ icata cu mod i fi cari le si contpletari le ulteri oare:

* Referatul de aprobare;
* Raportuldespecialitate;
* Proiectul de hotlrAre;
* Rapolrtele de avizare ale comisiilor de specialitate;

In temeiul prevederilor art. 139, alin.l din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificirile qi completirile ulterioare;

HOTARA$rE:

Art.l. Se aprobd prelungirea cu 2(doi ) ani a duratei de inchiriere pentru terenul ce aparfine
domeniului public al Municipiului Motru, in suprafalE de 5 mp, din totalul de 18623 mp cu nr.
cadastral 38031, situat in str. Minerului nr.2F, ocupat de o construcfie in folosinfa
i.l.Camaraqu I.Elena cu destinafia de ,,flordrie".
4rt.2. Se aprobd incheierea unui nou contract de inchiriere ,conform anexei 8 la Regulamentul
de inchiriere a bunurilor imobile aflate in domeniul public sau privat al Municipiului Motru,
aprobat prin H.C.L.Motru nr. 173108.12.2021. chiria va fi de 88,27 lei/lund si va fi indexatd
anual cu rata inflafiei.
Art.3. Prevederile hotarerii vor fi duse la indeplinire de Serviciul C.S.P.L.P.P.M. din cadrul
Prim6riei Municipiului Motru ql i.t.Camaragu I.Elena.
Art.A. Hotdrdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primdriei Municipiului Motru qi doamnei Camdraqu
I.Elena.

Aceastd hotlrare a fost adoptatd in gedinla ordinar6 a C.L. Motru
cu un

din nr. total
w.de /.3voturi pentru,....:-- vot impotrivi, .... ablineri, exprimate
de la qedinld qi din totalul de l9 consilieri in funcfie.
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