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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
H O T Ă R Â R E A Nr. 68

din 25 iunie 2009
 

privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 10,30 mp, situat în piaţa agroalimentară, proprietate privată a
municipiului Câmpulung Moldovenesc,

în vederea comercializării laptelui şi produselor lactate
 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 iunie 2009,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului şi Viceprimarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 10395    din 12.06.2009;
- Raportul Serviciului administraţia pieţelor din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 10396 din

12.06.2009;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 10397 din 12.06.2009;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Solicitarea doamnei Ropceanu Elisaveta, înregistrată la nr. 9724 din 02.06.2009, prin care solicită închirierea unui spaţiu pentru

comercializarea laptelui şi produselor lactate;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. (5) lit. „b”, art. 45, 47 şi art. 123 alin. (1) şi alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1. (1)Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 10,30 mp din spaţiul situat în piaţa agroalimentară, proprietate
privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea comercializării laptelui şi produselor lactate.

(2)Durata închirierii – 31 decembrie 2009.
(3)Preţul de pornire al licitaţiei este de 206 lei/lună.
Art.2. Se aprobă studiul de oportunitate pentru închirierea prin licitaţie publică a spaţiului din piaţa agroalimentară, proprietate privată a

municipiului Câmpulung Moldovenesc, situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 5, în vederea comercializării laptelui şi
produselor lactate, conform anexei nr. 1.

Art.3. Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei nr. 2.
Art.4. Se numeşte comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, în următoarea componenţă:

1.Nasoi Viorica - consilier Compartiment achiziţii publice preşedinte
2.Petroaie Paul - consilier juridic membru
3.Miroţoi Ana - consilier Compartiment disciplina în construcţii membru
4. Timu Dan Andrei - consilier local membru
5. Stoleru Liviu - consilier local membru
6.Niţă Lucian - inspector Compartiment licitaţii şi achiziţii publice secretar

Art.5. Se numeşte comisia pentru soluţionarea contestaţiilor licitaţiei publice, în următoarea componenţă:
1.Erhan Rodica - şef serviciu preşedinte
2.Istrate Luminiţa - inspector, Compartiment planificare urbană şi autorizări membru
3.Velisar Radu Ştefan - consilier local membru
4.Chirodea Gavril - consilier local membru
5.Niţă Luminiţa - inspector Compartiment patrimoniu secretar

 
Art.6. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Viceprimarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Administraţia pieţelor şi Compartimentul juridic din cadrul Primăriei

municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Mircea Giosan

              Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
 
              Toader Mândrilă
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