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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA NR. 95

din 21 septembrie 2006
 
privind închirierea suprafeţei de 800 mp teren situat în strada Lalelelor f. n., municipiul Câmpulung Moldovenesc, în vederea organizării

de şantier pentru investiţia „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în judeţul Suceava”
 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 septembrie 2006,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 13771 din 13 septembrie 2006;
- Raportul Serviciului urbanism şi investiţii din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 13772 din

13.09.2006;
- Faptul că solicitantul închirierii este executantul lucrării de „Reabilitare a sistemului de alimentare cu apă în judeţul Suceava”, investiţie

în care este inclus şi municipiul Câmpulung Moldovenesc;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Certificatul de urbanism nr. 150 din 11.07.2006 emis de Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc;
- Adresa STRABG AG AUSTRIA – SUCURSALA ROMÂNIA, înregistrată la nr. 9784 din 21.06.2006;
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 închirierea directă a suprafeţei de 800 mp teren, situat în strada Lalelelor f. n., către STRABAG AG AUSTRIA –

SUCURSALA ROMÂNIA, în vederea organizării de şantier pentru investiţia „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în judeţul Suceava”.
Art. 2.–(1) Închirierea se face pe perioada derulării investiţiei prevăzute la art. 1 iar la finalizarea lucrărilor terenul se predă Primăriei

municipiului Câmpulung Moldovenesc în bună stare de funcţionare.
          (2) Chiria/taxa de utilizare a terenului se stabileşte potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.

127/2005, pct. 14 din anexă.
           (3) Condiţiile de utilizare a terenului, modalităţile de plată a chiriei, obligaţiile chiriaşului, eventuale investiţii precum şi predarea

terenului se cuprind drept clauze speciale în contractul de închiriere pe care se împuterniceşte să îl semneze Primarul municipiului Câmpulung
Moldovenesc.
                      Art. 3.–Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc,
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 
 

Virgil Macovei

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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