
 
 

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES           
CONSILIUL LOCAL                              
              
 
     
 

HOTARARE  nr. 120 / 2017 
pentru aprobarea concesionarii directe a unor terenuri 

 in scopul extinderii unor constructii 
 
  
 
  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges.  

         Avand in vedere: 
- Referatul Directiei arhitect sef nr. 24745/21.09.2017; 
- Prevederile art. 15 lit. e din Legea nr. 50/1991; 
- Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
- Avizele date de Comisia economica si de Comisia de urbanism. 
  În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 
  
 

hotaraste : 
 

  
  Art. 1 Se aproba concesionarea directa catre Sorescu Georgeta Sinela a 
terenului in suprafata de 5,05 m.p. situat pe strada Banu Maracine, identificat in 
anexa nr. 1, in scopul extinderii apartamentului pe care il detine in Bl. 4 sc. B cu un 
balcon. 
  Concesiunea se face pe durata existentei constructiei. 
  Redeventa datorata este de 158 lei/m.p. si va fi achitata in rate egale anuale in 
primii cinci ani ai concesiunii. 
  Art. 2 Se aproba Caietul de sarcini al concesiunii prevazut in anexa nr. 2. 
  Art. 3 Se aproba concesionarea directa catre S.C. Evi Best Pan S.R.L. a 
terenului in suprafata de 36,19 m.p. situat in Piata Ivancea, identificat in anexa nr. 3 

in scopul extinderii spatiului comercial pe care il detine. 
  Concesiunea se face pentru 25 de ani. 
  Redeventa datorata este de 158 lei/m.p. si va fi achitata in rate egale anuale in 
primii zece ani ai concesiunii. 
  Art. 4 Se aproba Caietul de sarcini al concesiunii prevazut in anexa nr. 4. 
  Art. 5 Se aproba concesionarea directa catre Vintila Elena a terenului in 
suprafata de 3,00 m.p. situat pe strada Albesti, identificat in anexa nr. 5, in scopul 
realizarii unui acces la uscatoria de la parterul blocului E21. 
  Concesiunea se face pentru 25 de ani. 
  Redeventa datorata este de 158 lei/m.p. si va fi achitata in rate egale anuale in 
primii trei ani ai concesiunii. 
   
 
 



   
 
  Art. 6 Se aproba Caietul de sarcini al concesiunii prevazut in anexa nr. 6. 
  Art. 7 Se aproba concesionarea directa catre Tugurin Nicolae Cosmin a 
terenului in suprafata de 6,00 m.p. situat pe strada Episcop Nichita, identificat in 
anexa nr. 7, in scopul extinderii apartamentului nr. 78 din blocul A 27 cu un balcon. 
  Redeventa datorata este de 158 lei/m.p. si va fi achitata in rate egale anuale in 
primii sapte ani ai concesiunii. 
  Concesiunea se face pe durata existentei constructiei. 
  Art. 8 Se aproba Caietul de sarcini al concesiunii prevazut in anexa nr. 8. 
  Art. 9 Se aproba concesionarea directa catre Andorca Cristina Elena a terenului 
in suprafata de 2,30 m.p. situat pe strada Episcop Nichita, identificat in anexa nr. 9, in 
scopul extinderii apartamentului nr. 20 din blocul A 21 cu un balcon. 
  Redeventa datorata este de 158 lei/m.p. si va fi achitata in rate egale in primii 
doi ani ai concesiunii. 

  Concesiunea se face pe durata existentei constructiei. 
  Art. 10 Se aproba Caietul de sarcini al concesiunii prevazut in anexa nr. 10. 
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