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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
H O T Ă R Â R EA Nr. 124
din 31 octombrie 2007

 
privind atribuirea unui spaţiu în suprafaţă de 105 mp din Centrala Termică Stadion, situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc,

strada Sirenei, f.n ,  către Fundaţia „Biblioteca Mioriţa”
 
                  Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2007;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 19501/2007;
- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 19502/2007;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 19503/2007;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
-  Pct. 1 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.106/2007 cu privire la trecerea din domeniul

public în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, a unor bunuri mobile şi imobile;
- Solicitarea Fundaţiei „Biblioteca Mioriţa” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 18804/05.10.2007;
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. „c” şi alin. (6) lit. a, pct. 4, art. 47, art. 49 şi art. 121 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice

locale, republicată,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1.  (1) Se aprobă atribuirea în vederea închirierii directe către Fundaţia “Biblioteca Mioriţa” a spaţiului în suprafaţă de 105 mp din Centrala
Termică Stadion, aflat în proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, în vederea desfăşurării de activităţi culturale specifice.

 (2) Schimbarea destinaţiei spaţiului atribuit potrivit alin.(1) atrage după sine rezilierea imediată a contractului de închiriere.
Art.2. (1) Plata chiriei se face lunar, la nivelul cuantumului stabilit pentru fundaţii, conform hotărârilor Consiliului Local al municipiului

Câmpulung Moldovenesc.
 (2) Termenul de închiriere este de 5 ani, cu drept de prelungire, cu acordul ambelor părţi. 
Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia tehnică şi Compartimentul juridic din cadrul Primăriei, va aduce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                

Ing. Petruţi Vasile

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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