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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 84
din 31 august 2006

 

cu privire la aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a suprafeţei de 2 mp teren situat în zona
străzii Calea Transilvaniei nr. 96, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, în vederea amplasării unor echipamente de telecomunicaţii pentru

implementare servicii ADSL
 

 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2006, 
                   Având în vedere: 
                   - Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr.12192 din 10.08.2006; 
                   - Raportul Serviciului urbanism şi investiţii din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 12194 din
10.08.2006; 
                   - Raportul Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 12195 din 10.08.2006; 
                   - Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
                   - Cererea ROMTELECOM S.A. - Direcţia de Telecomunicaţii Suceava, înregistratã la nr. 7263 din 05.05.2006; 
                   - Certificatul de urbanism nr. 80 din 04.05.2006 emis de Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc; 
                   - Art. 13 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
                În temeiul art. 38 alin. (5) lit. “b”, art. 46, art. 48 şi art. 50 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, aşa cum a fost modificată
şi completată prin Legea nr. 286/2006,

H O T Ă R Ă Ş T E

 Art.1.   Se aprobă studiul de oportunitate pentru concesionarea suprafeţei de 2 mp teren situat în zona str. Calea Transilvaniei nr. 96,
Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr. 1.
                         Art.2. (1) Se aprobã concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 2 mp teren, proprietatea privată a municipiului Câmpulung
Moldovenesc, situat în zona str. Calea Transilvaniei nr. 96 Câmpulung Moldovenesc,  identic cu parcela topo nr. 5189, nou formată, din Cartea Funciară I
a comunei cadastrale Câmpulung, în vederea  amplasării unor echipamente de telecomunicaţii pentru implementare servicii ADSL. 
                            (2) Durata concesiunii este de 49 ani. 
                        Art.3. (1) Preţul de pornire al licitaţiei este de 73 lei RON/lot/an. 
                            (2) Preţul concesiunii se indexează în funcţie de rata inflaţiei.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei nr. 2
Art.5. Documentaţiile necesare pentru înscrierea la Cartea funciară a concesiunii privesc, în exclusivitate, pe concesionar.
Art.6. Se numeşte comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, în următoarea componenţă:
- Gabriel Constantin Şerban, Primarul municipiului    - preşedinte:
- Petroaie Paul, consilier juridic Primărie                  - membru;
- Ţigănescu Radu - Serviciul urbanism şi investiţii     - membru;
- Hău Diana, Birou buget contabilitate                     - membru;
- Macovei Virgil, consilier municipal                         - membru;
- Piticari Ioan, consilier municipal                           - membru;
- Lehaci Silviu Dumitru, Direcţia patrimoniu Primărie - secretar.
Art.7. Anexele nr. 1şi nr. 2 fac parte integrantã din prezenta hotărâre.
Art.8. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul urbanism şi investiţii, Direcţia patrimoniu, Serviciul impozite şi taxe,

Biroul buget contabilitate şi Compartimentul juridic din cadrul Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              

Herţanu Doru - Ovidiu

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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