
             

                                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE
Pentru modificarea HCL  Bumbești Jiu nr.67 / 24.11.2016 privind aprobarea constituirii dreptului 

de superficie pentru terenul în suprafaţă de 38 mp,  aferent spaţiului comercial situat pe str. 
Gr.Alex.Ghica- zona Bazar, Oraşul Bumbeşti-Jiu,  judeţul Gorj   

     
       Consiliul Local al Oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj,
       Având în vedere:
   -  Sentința civilă nr.1486/09.11.2018 pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.2711/95/2017 ;
   - HCL Bumbești Jiu nr.67/24.11.2016 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie pentru    
      terenul în suprafață de 38 mp, adiacent spațiului comercial situat pe str. Gr. Alex. Ghica- zona 
Bazar,   
      orașul Bumbești Jiu;
   - Prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ;
   - Prevederile art.129 alin.2 lit.c  din Legea nr.57/2019 privind Codul administrativ;
   - Raportul de specialitate al Compartimentului buget finante contabilitate, înregistrat sub nr.10701 
/ 18.09.2019 ; 
   - Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr. 10700 / 18.09.2019;
             În temeiul art. 139, alin. (3), lit.(g) coroborat cu art 196, alin. 1, lit. a din OUG nr.57 / 2019 
privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

  Art. 1    Se aprobă modificarea art.3 din HCL Bumbești Jiu nr.67 / 24.11.2016 privind 
aprobarea constituirii dreptului de superficie pentru terenul în suprafață de 38 mp, aferent spațiului 
comercial situat pe str. Gr. Alex. Ghica- zona Bazar, orașul Bumbești Jiu, care va avea următorul 
conținut:  

 ” Redevența va fi de 3,56 euro/mp/an, la cursul BNR din data efectuării plății ”.

  Art. 2     Restul articolelor rămân neschimbate.

Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Bumbești Jiu, Instituției 
Prefectului – Județul Gorj, persoanelor nominalizate cu ducerea la îndeplinire și doamnei Căldărușe 
Carmen.

Art. 4    Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire  de Primarul oraşului Bumbeşti Jiu, 
prin compartimentele de specialitate.     
                                                                                                                  Adoptată astăzi :  26.09.2019

           Presedinte de sedinta,                                                          Contrasemneaza pentru legalitate ,
                    CONSILIER,                                         SECRETAR  GENERAL,

         POPESCU EFTEMIE                                                              Jr. NICOLAE BUCSENARU

 Nr. 105                                                                          Adoptata cu votul a  17 consilieri pentru,                
 Bumbesti-Jiu                                                  -  consilieri impotriva,  -  abtineri,  din cei  17 consilieri                   
                                                                   prezenti  la  sedinta,   din totalul de  17 consilieri  in functie.   
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