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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 57

din 25 mai 2006
 

privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 244 mp din Centrala Termică Runc, situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc,
strada Ciprian Porumbescu fn, în vederea amenajării unei casierii şi birouri de relaţii cu publicul

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 25 mai 2006,
Având în vedere:
- Necesitatea asigurării unor spaţii corespunzătoare pentru plata utilităţilor şi a relaţiilor cu publicul în ce priveşte serviciul public de

salubrizare al municipiului;
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 7730/2006;
- Raportul Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 7731/2006;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Solicitarea S.C. Florconstruct S.R.L. Suceava, înregistrată la nr. 4394/2006;
În temeiul art. 38 alin. (2), lit. „f” şi „g”, art. 46, art. 48, art. 50 şi art. 125 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică

locală, cu modificările şi completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. (1) Se aprobă închirierea către S.C. Florconstruct S.R.L. Suceava, în calitate de concesionar al serviciului public de salubrizare al
municipiului Câmpulung Moldovenesc, a spaţiului în suprafaţă de 244 mp, situat în Centrala Termică Runc, str. C. Porumbescu fn.

(2) Destinaţia spaţiului închiriat potrivit alin. (1) este în exclusivitate pentru prestări de servicii aferente serviciului de salubrizare: casierii şi
birouri de relaţii cu publicul.

(3) În caz de nerespectare a destinaţiei stabilite, contractul de închiriere se reziliază de drept.
Art.2. (1) Durata contractului de închiriere este de 10 ani, care reprezintă durata contractului de concesiune între S.C. Florconstruct S.R.L.

Suceava şi Consiliul Local al Municipiul Câmpulung Moldovenesc.
(2) În caz de încetare înainte de termen a contractului de concesiune, corelativ înceteză si contractul de închiriere.
(3) Chiria totală este de 500 lei RON/lună şi se indexeză anual conform ratei inflaţiei.
Art.3. (1) Se obligă S.C. Florconstruct S.R.L. Suceava să efectueze, pe bază de autorizaţie de construire, lucrările la faţada clădirii precum şi

schimbarea tâmplăriei existente, cu termopane.
(2) Racordarea, branşarea şi contorizarea la reţeaua electrică şi alte utilităţi, precum şi plata acestora, cad în sarcina

chiriaşului.                                         
     Art.4. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia patrimoniu şi Serviciul impozite şi taxe din cadrul Primăriei Municipiului

Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              

           Mihai Dutcă

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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