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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG  MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA NR. 116

din 25 noiembrie 2010
 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 79/28.10.2004 privind unele
măsuri

în vederea concesionării unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 noiembrie 2010;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 20921/03.11.2010;
- Raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, nr. 20922/03.11.2010;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, nr. 20923/03.11.2010;
- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli din cadrul primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, nr. 20924/03.11.2010;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Art. 4 alin. (3) şi art. 9 din Hotărârea Guvernului României nr. 884 din 08.10.2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de

cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 126/06.11.2009 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale

pentru anul 2010, Cap. 7 pct. 22 tarif de închiriere spaţii pentru activităţi de producţie şi prestare servicii;
- Adresa 14447/C.Ar./09.09.2010 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava;
- Prevederile art. 19 alin (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 6 alin. (2) lit. b) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii
nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c) şi alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) şi art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.I.-Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 79/28.10.2004 privind unele măsuri în
vederea concesionării unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale se modifică şi se completează şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.II.-Alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 79/28.10.2004 privind unele
măsuri în vederea concesionării unor spaţii cu destinaţie de cabinete medicale se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Redevenţa pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete  medicale este echivalentul în lei a 1 euro/mp/lună calculat la cursul de schimb
din ziua efectuării plăţii, iar pentru spaţiile de folosinţă comună a cabinetelor medicale este de 3 lei/mp/lună”.

Art.III.-Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 79/28.10.2004 privind unele
măsuri în vederea concesionării unor spaţii cu destinaţie de cabinete medicale rămân aplicabile.

Art.IV.-Pe data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 88/02.09.2010, cu
privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 79/28.10.2004 privind unele măsuri în
vederea concesionării unor spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, se abrogă.

Art.V.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
           
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

pr. Giosan Teodor
 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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