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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
H O T Ă R Â R EA Nr. 127
din 31 octombrie 2007

 
privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 107 mp din spaţiul situat în Centrala Termică Trandafiri, proprietatea

privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, în vederea amenajării unei săli de sport
 

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. 19611/2007;
- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 19612/2007;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 19613/2007;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Punctul 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.106/2007 privind trecerea din domeniul

public în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor bunuri mobile şi imobile;
- Solicitarea Asociaţiei Sportive „REMEMBER” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 12544/28.06.2007;
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. „c” şi alin. (6) lit. a, pct. 6, art. 47, art. 49 şi art. 123 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a

administraţiei publice locale, republicată,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

       Art.1. Se aprobă studiul de oportunitate pentru închirierea prin licitaţie publică a spaţiului din Centrala Termică Trandafiri, proprietatea
privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, în vederea amenajării unei săli de
sport, conform anexei nr. 1.

      Art.2.  Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei nr. 2.
     Art.3. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 107 mp din spaţiul situat în Centrala Termică Trandafiri, proprietatea

privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, în vederea amenajării unei săli de sport.
      Art.4. (1) Durata închirierii este de 5 ani începând cu data semnării contractului.

(2) Preţul de pornire al licitaţiei este de 54 lei/lună.
Art.5. Se numeşte comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, în următoarea componenţă:
- Zancu Corneliu, consilier Direcţia tehnică Primărie              - preşedinte;

     - Ţigănescu Radu – Şef Serviciu patrimoniu                           - membru;
- Petroaie Paul, consilier juridic Primărie                              - membru;
- Rusu Mihaela, inspector Biroul buget-contabilitate               - membru;
- Lehaci Silviu Dumitru, Direcţia tehnică Primărie                  - secretar.
Art.6.  Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei publice, în următoarea componenţă:
- Erhan Rodica, Şef serviciu administraţie publică                  - preşedinte:
- Miroţoi Ana, consilier Direcţia tehnică                                 - membru;
- Niţă Luminiţa, inspector  Direcţia tehnică.                           - secretar.
Art.7. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia tehnică, Biroul buget contabilitate 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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