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Nr.462/20.12.2019

HOTARARE

Referitoare la: concesionarea Cara licitatie publicA cAtre Maier Mihaela, a terenului in suprafata de
14,00 mp, ce apartine domeniului privat al municipiului Slatina, situat in Slatina, strada Libertatii,
adiacent blocului GA8B, sc.A, ap.4

Consiliul Local al Municipiului Slatina, intrunit in edinta ordinard din data de 20.12.2019

Avand in vedere:
- initiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr. 111652/13.12.2019;
- nota de fundamentare nr. 16552/13.12.2019 a Directiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenta

Domeniu Public s Privat;
- raportul de specialitate nr.111914/13.12.2019 al Serviciului Juridic, APL;
- solicitarea doanmei Maier Mihaela, inregistrata la Directia Administrare Patrimoniu sub nr.

13964/17.10.2019, privind concesionarea terenului in suprafata de 14,00 mp, situat in municipiul Slatina,
strada Libertatii, adjacent blocului GA8B, sc.A, ap.4;

- Hotararea Consiliului Local Slatina nr. 338/24.09.2019, prin care a fost inventariat terenul in suprafatA de
14,00 mp, situat in municipiul Slatina, strada Libertatii, adjacent blocului GA8B, sc. A, ap.4;
- contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 965/27.09.2018 incheiat de Birou Notarial Ion

Sp irescu;
- Cartea FunciarA nr. 50636-C1-U13 a UAT Slatina, in care este inscris imobilul — spatiu comercial situat

la parterul blocului GA8B, sc. A, ap. 4 din strada Libertatii;
- certificatul de urbanism nr. 913/17.10.2019, eliberat in scopul concesionarii terenului in suprafata de 14,00

mp, situat in municipiul Slatina, strada Libertatii, adiacent blocului GA8B, sc.A, ap.4;
- Hotarfirea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 75/28.03.2019, prin care au fost aprobate nivelurile

minime ale redeventeilor pentru concesionarea terenurilor din intravilanul municipiului Slatina;
- prevederile art. 15, lit. „e" din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

republicata, cu modificarile i completarile ulterioare
- prevederile art. 362 alin. 1 i art. 325, alin (7), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplina i al comisiei pentru amenajarea teritoriului

urbanism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina;
In conforinitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. „c", alin . 6 lit. „b" i art. 139. aim. 3, lit. „g"

coroborate cu prevederile art. 196 alin. 1, lit „a" din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ,

HOTARASTE:

Art. 1. - Se aproba concesionarea lard licitatie publica care Maier Mihaela, a terenului in suprafata de
14,00 mp, ce apartine domeniului privat al municipiului Slatina, situat in municipiul Slatina, strada LibertAtii,
adiacent blocului GA8B, sc.A, ap.4, identificat prin vecinatatile: - N — domeniu public al municipiului Slatina
(alee acces bloc); - S — trotuar bloc GA8B teren domeniu public; - E — domeniu public al municipiului
Slatina (spaliu verde adiacent blocului GA8B, sc.A din strada Libertei,tii); - V — bloc GA8B, sc.A, ap.4 din
strada Liberteilii, in vederea clarificArii situatiei juridice a terenului de sub extinderea realize& in dreptul
spatiului pe care il detine in proprietate in baza contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr.
965/27.09.2018 incheiat de Birou Notarial Ion Spirescu.

Art. 2. — (1) - Se aproba redeventa pentru concesionarea terenului mentionat la art.1, de 285,86 lei/mp,
respectiv de 4002,04 lei pentru suprafata de teren de 14,00 mp.

(2) - Redeventa concesiunii in cuantum de 4002,04 lei, se va achita integral de concesionar, la
data incheierii contractului de concesiune.



Art. 3. - Se instituie ca obligatie a concesionarului de a depune in termen de cel mult 90 de zile de la data
incheierii contractului de concesiune, cu titlu de garantie, o suma de 5% din pretul concesiunii, respectiv suma
de 200,10 lei, urmand ca din aceasta suma sã se retina daca este cazul, penalitatile i alte sume datorate
concedentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune.

Art. 4. - Durata concesiunii este de 49 de ani.

Art. 5. - Directia Administrare Patrimoniu, va incheia contractul de concesiune, in termen de 30 de zile de
la adoptarea prezentei hotarari, cu concesionarul terenului — doamna Maier Mihaela.

Art. 6. - Prezenta hotarare se comunica la:
- Institutia Prefectului —Judetul Olt;
- Primang Municipiului Slatina;
- Directia Administrare Patrimoniu Slatina;
- Maier Mihaela, cu doiniciliul in municipiul Slatina, str. Independentei, nr.6, bl. T2, sc. A, et.1,

ap.3, jud. Olt.

Contrasemneaza,
Secretar general al municipiului Slatin

Mihai - Ion IDITA

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi PENTRU ".
19 - consilieri prezenti
2- consilieri absenti
21- consilieri in functie.


