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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 57
din 27 mai 2010

 

privind aprobarea închirierii de către Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc a  unor spaţii situate în imobilul clădire
din strada 22 Decembrie nr. 2, Câmpulung Moldovenesc

 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 mai 2010;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc la nr. 10138 din 20 mai 2010;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 10139 din 20 mai 2010;
- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 10140 din 20 mai 2010;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Referatele  Comisiei de negociere a preţului şi a condiţiilor de cumpărare a unor bunuri imobile-terenuri şi/sau construcţii înregistrate la nr.

8921/04.05.2010 şi  nr. 9851/11.05.2010
- Dispoziţiile 16 alin (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22

decembrie 1989 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (4) lit. a), alin (6) lit. a), pct. 2,7,8,9,12,16 şi 19, art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE :
 

Art.1-(1)Se aprobă închirierea de către Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc a  unor spaţii situate în imobilul clădire din strada 22
Decembrie nr. 2, Câmpulung Moldovenesc, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2)Durata contractelor de închiriere este de 2 ani.
Art.2. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri şi cheltuieli şi Compartimentul juridic din cadrul Primăriei, va

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Niga Gheorghe

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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