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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
  HOTĂRÂREA NR. 32

  din 23 februarie 2006
 

privind vânzarea terenului aferent blocurilor, spaţiilor comerciale, caselor şi a terenurilor fără potenţial imobiliar aflate în
proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc

 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 februarie 2006,    
Având în vedere:

                   - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 756/16.01. 2006;
                   - Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 757 din 16.01.2006;
                   - Raportul Serviciului impozite şi taxe din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 758 din 16.01.2006;
                   - Raportul Compartimentului asociaţii de proprietari, spaţiu locativ, patrimoniu, înregistrat la nr. 759 din 16.01.2006;

- Raportul Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 760 din 16.01. 2006;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 În temeiul art. 38 alin. (2) lit. “f” şi “h”, art. 46, art. 50, art. 123 alin.(1) şi alin.(2) şi art. 125 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 

     Art.1.  Se aprobă vânzarea terenului aferent blocurilor, spaţiilor comerciale,  caselor şi a terenurilor fără potenţial imobiliar, aflate în
proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Art.2. (1) Evaluarea  terenurilor se face de către o societate comercială cu obiectul de activitate principală evaluarea imobiliară, cod
CAEN 7420.

(2) Selectarea evaluatorului se face prin licitaţie publică.
(3) Se împuterniceşte primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc să semneze contractul de prestări servicii cu adjudecătorul licitaţiei,

plata urmând a se face din bugetul local.
Art.3. Se aprobă caietul de sarcini pentru selectarea evaluatorului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.4.  (1) Termenul stabilit pentru finalizarea evaluărilor este 30 mai 2008.
(2) Raportul de evaluare final, pentru toate categoriile de terenuri şi diferenţierea pe zonele municipiului, va fi supus aprobării Consiliului

Local. 
Art.5.  Până la vânzarea terenurilor prevăzute la art. 1, acestea se închiriază, cu plata taxelor legale, deţinătorilor actuali.
Art.6. Se numeşte comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei pentru selectarea evaluatorului, în următoarea componenţă:
- Gabriel Constantin Şerban, Primarul municipiului                  - preşedinte;
- Petroaie Paul, consilier juridic Primărie                                 - membru;
- Hău Diana, Birou buget contabilitate                                   - membru;
- Ţigănescu Radu, Şef Serv. urbanism şi investiţii Primărie       - membru;
- Macovei Virgil, consilier municipal                                        - membru;
- Burduhos Constantin, consilier municipal                              - membru;
- Cîrstiuc Nicolai, referent Compartiment asociaţii de proprietari, spaţiu locativ, patrimoniu Primărie  - secretar.
Art.7. Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei publice pentru selectarea evaluatorului, în următoarea componenţă:
- Mândrilă Toader, Secretarul municipiului                              - preşedinte:
- Ionescu Ştefan, consilier municipal                                     - membru;                                                                       
- Lehaci Silviu Dumitru, Direcţia patrimoniu Primărie                - secretar.
Art.8. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 
        Ing. Nicolai Vranău

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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