
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂRE
Pentru modificarea și completarea HCL nr.53/30.05.2019  privind constituire drept superficie a 

terenului în suprafaţă de 120 mp,  aferent spaţiului comercial situat pe str. Castanilor nr.9, din Oraşul 
Bumbeşti-Jiu,  judeţul Gorj  

      
Consiliul local al Oraşului Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului orașului Bumbești Jiu nr. 12278 / 24.10.2019;
- Raportul de specialitate al Compartimentului buget finanțe contabilitate , înregistrat sub nr. 12282;
- Încheierea  OCPI  Gorj nr. 64733 / 20.09.2019 ;
- H.C.L. Bumbeşti Jiu nr. 53 / 30.05.2019 privind constituirea dreptului de superficie pentru terenul în 
suprafață de 120 mp aferent spațiului comercial existent proprietatea doamnei Scrieciu Cornelia ;
- Dispoziţiile Legii nr.7 / 1996 cu modificările ulterioare, precum şi cele ale Ordinului ANCPI nr. 700 / 2014 
cu modificările ulterioare;
- Prevederile art. 693 și următoarele, precum și cele ale art. 876 și următoarele din Codul Civil aprobat prin 
Legea nr. 287 / 2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local ;

În temeiul art.139, alin.1 coroborat cu art.196, alin.1 lit.a din OUG nr.57 / 2019 privind Codul 
Administrativ,

HOTARASTE:

 Art. 1  Se modifică art.1 din HCL Bumbești Jiu nr.53/30.05.2019 privind constituirea dreptului de 
superficie pentru terenul în suprafaţă de 120 mp   aferent  spaţiului comercial existent proprietatea doamnei 
Scrieciu Cornelia,  situat pe str. Castanilor nr.9, din Oraşul Bumbeşti-Jiu,  judeţul Gorj , care va avea următorul 
conținut:

”Se aprobă  constituirea dreptului de superficie pentru terenul în suprafaţă de 120 mp   aferent  
spaţiului comercial existent proprietatea doamnei Scrieciu Cornelia,  situat pe str. Castanilor, nr.9, din Oraşul 
Bumbeşti-Jiu,  judeţul Gorj , înscris în cartea funciară nr.35756 a UAT Bumbești Jiu, cu număr cadastral 
35756, în conformitate cu planul de amplasament și delimitare a imobilului  prezentat la încheierea nr. 64733 / 
20.09.2019 a OCPI Gorj, anexa 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. Cheltuielile 
ocazionate de aceste operațiuni vor fi suportate de catre superficiar”.

  Art. 2  Restul articolelor rămân neschimbate.
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire  de Primarul Oraşului Bumbeşti Jiu, 

prin compartimentele din aparatul de specialitate al acestuia.  
               Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Orașului Bumbești Jiu, persoanelor nominalizate 
cu ducerea la îndeplinirea doamnei Scrieciu Cornelia și Instituției Prefectului- Județul Gorj pentru exercitarea 
controlului de legalitate.                                                                 
                                                                                                                  Adoptata astazi :  31.10.2019

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

          Ing. CIRLEA DAFIN                                                               Jr. NICOLAE BUCSENARU

 Nr. 120                                                                                Adoptata cu votul a 15 consilieri pentru,                
 Bumbesti-Jiu                                             - consilieri impotriva, - abtineri, din cei  15 consilieri  prezenti                    
                                                                          la  sedinta ordinara, din totalul  de  17 consilieri  in functie.  
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