
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES     
CONSILIUL LOCAL                            
                             

HOTARARE  nr. 17 / 2017 
pentru aprobarea concesionarii unui teren prin atribuire directa  

in scopul extinderii unei constructii si pentru aprobarea unei derogari  
de la distanta minima in constructii de 60 cm  

 
 
  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges.  
         Avand in vedere: 
- Referatul Directiei arhitect sef nr. 4783/23.02.2017; 
- Prevederile art. 15 lit. e din Legea nr. 50/1991 ; 
- Art. 612 C. civil ; 
- L. nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale ; 
- 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, Comisia de urbanism si Comisia juridica. 
  În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea 215 / 2001 
  
 

hotaraste : 
 
  Art. 1 Se  aproba concesionarea prin atribuire directa catre Zarioiu Cosmin Florin a 
terenului in suprafata de 57 m.p. situat pe strada 1 Decembrie 1918, avand numarul 
cadastral 86164, identificat in anexa nr. 1, in scopul extinderii cladirii de la numarul 43 cu o 
iesire in consola pe latura de vest. 
  Terenul care se concesioneaza este si va fi grevat de sarcinile prevazute la art. 109 din 
L. nr. 123/2012. 
  Orice schimbare a traseului sau a pozitiei fata de sol a conductei de gaz existente pe 
terenul concesionat se face pe cheltuiala solicitantului. 
  Concesiunea se face pentru o durata de 25 de ani. 
  Redeventa datorata de concesionar este de 158 lei/m.p. si va fi achitata in rate egale 
anuale in primii trei ani ai concesiunii. 
  Art. 2 Se aproba Caietul de sarcini al concesiunii prevazut in anexa nr. 2. 
  Art. 3 Se aproba o derogare de la distanta minima in constructii de 60 de cm fata de 
limita proprietatii cu domeniul public in scopul extinderii cladirii prevazuta la art. 1 cu o iesire 
in consola pe latura de sud. 
  Se imputerniceste primarul municipiului sa incheie acordul privind derogarea in forma 
autentica. 
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   Presedinte de sedinta                                     Secretar Municipiu 
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