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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
H O T Ă R Â R EA Nr. 125

din 31 octombrie 2007
 

cu privire la atribuirea  unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe, pentru sedii de partide
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 31octombrie 2007;
Având în vedere:
1. Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr.19592 din 16 octombrie 2007;
2. Raportul Direcţiei tehnice – Compartiment Patrimoniu, licitaţii şi achiziţii publice, asociaţii de proprietari, înregistrat la nr.19593 din 16

octombrie 2007;
3. Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 19594 din 16 octombrie

2007;
4. Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
5. Solicitarea Partidului Conservator – Filiala Judeţeană Suceava înregistrată la nr.14880 din 03.08.2007; 
6. Solicitarea Partidului Stângii Unite – Filiala Suceava, înregistrată la nr.761 din12.01.2007;

                  - Prevederile art.11 alin (1) din Legea nr.43/2003 privind funcţionarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu
modificările şi completările ulterioare;  
                În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, art.47 şi art. 49 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 ca sedii de partide, a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Schimbarea destinaţiei spaţiilor aprobate 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 sedii de partide politice, conform hotărârilor Consiliului Local al

municipiului Câmpulung Moldovenesc.
(2) Termenul de închiriere este de 3 ani, cu drept de prelungire, cu acordul ambelor părţi.

                Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia tehnică din cadrul Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                
Ing. Petruţi Vasile

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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