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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA Nr.91
din 30 iulie 2007

 
cu privire la arendarea prin  licitaţie publică a trupului de păşune Botuşul Mare, proprietatea privată a municipiului Câmpulung

Moldovenesc
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie  2007,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 14050/23.07.2007
- Raportul administratorului de păşuni al primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 14051/23.07.2007;
- Raportul Compartimentului juridic al primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 14052/23.07.2007;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile art. 18, art. 42 lit. „h” şi „j” din Legea Zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (5) lit. „b”, art. 45, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 

Art.1. (1) se aprobă arendarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 171,02 ha păşune – Botuşul Mare, proprietatea privată a municipiului
Câmpulung Moldovenesc.

(2) preţul de pornire al licitaţiei este de 19 lei/ha.
(3) suma adjudecată se indexează anual cu rata inflaţiei.
Art.2. Contractul de arendare se încheie după adjudecarea licitaţiei, pentru o perioadă de 3 ani cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă

de încă 2 ani cu condiţia respectării clauzelor contractuale de către beneficiari şi cu aprobarea expresă şi prealabilă a Consiliului Local al Municipiului
Câmpulung Moldovenesc.

Art.3. (1) Pentru neplata la termenele stabilite a taxelor se percep penalităţi de întârziere prevăzute de legislaţia în vigoare, la diferenţa
din suma datorată.

(2) În cazul nerespectării prevederilor contractuale proprietarul poate rezilia unilateral contractul, de drept, fără notificare.
Art.4. Comisia de licitaţie se numeşte prin dispoziţia primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Art.5. Primarul municipiului, prin Compartimentul păşuni şi fâneţe din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                

Herţanu Doru Ovidiu

 Contrasemnează:
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI,

ŞEF SERVICIU,
Erhan Rodica
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