
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 100 /2020
privind aprobarea reducerii cuantumului chiriei pentru terenul aferent

teraselor sezoniere pentru anul 2020 cu 90%

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Proiectul de hotarare nr.116/18.05.2020 şi Referatul de aprobare
nr.116/18.05.2020 întocmit de Primarul Municipiului Petrosani, dl. Florin Tiberiu Iacob-
Ridzi, prin care se propune spre aprobare reducerea cuantumului chiriei pentru terenul
aferent teraselor sezoniere pentru anul 2020 cu 90%, motivat de pierderile mari suferite
de proprietarii/deţinătorii spaţiilor comerciale, aflaţi în imposibilitatea amplasării din timp a
teraselor, ca urmare a măsurilor luate în procesul managementului situaţiei de urgenţă
pentru combaterea pandemiei de SARS-COV-2 ;

Luând în considerare raportul Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane,
Administraţie Publică Locală nr.6388/18.05.2020;

În conformitate cu dispoziţiile art.3,alin.1, art.5, alin.3 şi art.20, alin.1, lit.,,i” din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, precum si
ale art. 3, alin.2, art.42, alin.4, art.80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru pentru elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile
ulterioare:,

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.1, alin.2, lit.,,c”, alin.6, lit.,,a”, art.139, alin.3,
lit.,,g”, art.196, alin.1, lit.,,a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Aprobă reducerea cuantumului chiriei pentru terenul aferent teraselor

sezoniere pentru anul 2020, cu 90%.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Biroul de Cadastru, Registrul Agricol.
Art.3. Prezenta hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi

conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările
ulterioare.

Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroşani,
Direcţiei economice, Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Biroului de
Cadastru şi Registrul Agricol, Serviciului Constatare şi Impunere Persoane Fizice şi
Juridice si se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 18.05.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LAUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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