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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

    HOTĂRÂREA NR. 33
  din 23 februarie 2006

 
privind închirierea temporară a unor terenuri din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe care sunt amplasate

magazii, garaje şi alte construcţii
 

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. 753/2006;

                - Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 754 din 16.01.2006;
- Raportul Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 755/2006;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul art. 38 alin. lit. „f”, „g”, „h”, art. 46, art. 48 şi art. 50 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările

şi completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE
 

                 Art.1. Se aprobă închirierea temporară a unor terenuri din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe care sunt amplasate
magazii, garaje şi alte construcţii, edificate până în anul 2004 fără autorizaţie de construire.

Art.2. (1) Durata contractelor de închiriere a terenurilor prevăzute la art. 1 nu va depăşi 31.XII.2006.  
(2) Pentru terenul ocupat, chiria este de 2,5 lei RON/mp/an, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.

127 din 29.09.2005 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006.
(3) Contractele de închiriere, în condiţiile prezentei hotărâri, se încheie până la data de 01.04.2006.
(4) În caz de refuz de a întocmi contractul ori de a plăti chiria stabilită prin act administrativ se va proceda la dezafectarea construcţiei.
Art.3. (1) Situaţia juridică a construcţiilor precizate la art. 1 va fi clarificată până la 31.12.2006, după cum urmează:
- prin Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) aferent zonei centrale se va dispune asupra construcţiilor edificate fără autorizaţie de construire care

se demolează imediat;
- prin Regulament care va fi aprobat de Consiliul Local se vor stabili condiţiile în care unele construcţii se vor menţine şi pentru care se vor

face documentaţii în vederea eliberării autorizaţiei de construire.
                  (2) Pentru cazurile de la alin.(1) liniuţa doua toate propunerile vor avea avizul comisiei de urbanism a Consiliului Local.

Art.4. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc prin Direcţia patrimoniu, Serviciul impozite şi taxe şi Compartimentul juridic din cadrul
Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 
        Ing. Nicolai Vranău

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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