
 ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

                                                                                             
  HOTĂRÂREA NR. 28

  din 27 martie 2014 

privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Câmpulung 
Moldovenesc şi Maghebo S.R.L.-Câmpulung Moldovenesc, în vederea realizării

unei pieţe agroalimentare în  Municipiul Câmpulung Moldovenesc 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 27 martie 2014;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc

înregistrată la nr. 5122 din 13.03.2014; 
-  Raportul  Compartimentului  audit  din cadrul  aparatului  de specialitate  al

primarului, înregistrat la nr. 5123 din 13.03.2014;
- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

înregistrat la nr. 5124 din 13.03.2014;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, înregistrat la nr. 5125 din 13.03.2014;
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

        - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.
101/31.10.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici  ai  obiectivului  de  investiţii  ,,Piaţă  agroalimentară  în  Municipiul
Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”;

- Scrisoarea de intenţie nr. 2048/2014 a societăţii Maghebo S.R.L.;
            - Procesele-verbale de negociere încheiate în şedinţele consilierilor locali din
data de 13.02.2014 şi din data de 19.02.2014;

- Prevederile art.  1949 - 1954 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile art. 28 şi art. 86 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(7) lit. a) şi art. 45 alin.(2) lit. f) 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.1.-Se  aprobă  asocierea  în  participaţie  între  Municipiul  Câmpulung
Moldovenesc şi Maghebo S.R.L.-Câmpulung Moldovenesc, în vederea realizării unei
pieţe agroalimentare în   strada Alexandru Bogza f.n.  din  Municipiul  Câmpulung
Moldovenesc.



Art.2.-Se  aprobă  contractul  de  asociere  în  participaţie  între  Municipiul
Câmpulung  Moldovenesc  şi  Maghebo  S.R.L.-Câmpulung  Moldovenesc,  conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.-Se  împuterniceşte  primarul  municipiului  Câmpulung  Moldovenesc,
domnul Negură Mihăiţă, să semneze contractul privind asocierea în participaţie între
Municipiul Câmpulung Moldovenesc şi Maghebo S.R.L.

Art.4.-Primarul  Municipiului  Câmpulung  Moldovenesc,  prin  aparatul  de
specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,

Chirodea Gavril

Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI
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