
ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR. 67 

din 27 iunie 2013 
 

privind vânzarea prin licitatie publica a unui   
spatiu cu destinatia de cabinet medical  si a cotei aferente de teren, proprietatea 

privata a Municipiului Câmpulung Moldovenesc 
  
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în sedinta 

ordinara din data de 27 iunie 2013;  
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrata l a nr. 11151/2013;  

- Raportul Serviciului venituri, cheltuiei si patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului,  înregistrat la nr. 11152/2013; 

- Raportul compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului,  înregistrat la nr. 11153/2013; 

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local; 
- Prevederile art. 18 – 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2008 

privind vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-
teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfasoara 
activitati conexe actului medical, cu modificarile si completarile ulterioare; 
               În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c) si alin.(5) lit. b), art. 45, art. 47 si art. 49 din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

HOTARASTE 
  

Art.1.–Se aproba vânzarea prin licitatie publica a spatiului cu destinatie de 
cabinet medical situat în str. Caprioarei f.n. si a cotei aferente de teren, proprietatea privata a 
Municipiului Câmpulung Moldovenesc, identificate conform anexei nr. 1. 

Art.2.–Pretul de pornire a licitatiei este de 19.600 lei, conform raportului de 
evaluare prevazut în anexa nr. 2. 
 Art.3.–Se aproba caietul de sarcini cu privire la vânzarea prin licitatie publica a 
spatiului cu destinatia de cabinet medical situat în str. Caprioarei f.n. si a cotei aferente de 
teren, proprietatea privata a Municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr. 3. 

Art.4.–Se împuterniceste primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc sa 
semneze pentru si în numele Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
contractul de vânzare-cumparare al spatiului prevazut la art.1.  

Art.5.–Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta hotarâre. 
Art.6.–Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de 

specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 

Chirodea Gavril 

 Contrasemneaza: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI

Toader Mândrila 
 


