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HOTÃRÂREA NR.81 
din 25 septembrie 2014 

 
privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţa de 88,52 mp, proprietatea 
publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în Calea Transilvaniei  

nr. 29, Centrului de Studii ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt – Bucovina” 
 Câmpulung Moldovenesc 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
ordinară din 25 septembrie 2014,        

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

înregistrată la nr. 17313 din 16.09.2014;  
- Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 17314 din 16.09.2014;  
-Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului 

Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 17315 din 16.09.2014; 
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;    

              - Adresa nr. 1123/11.08.2014 a Centrului de Studii ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt – 
Bucovina”, Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 15306 din 11.08.2014;   
            - Prevederile art. 1778 alin. (1), art. 1779 şi art. 1796 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
               În temeiul art. 36  alin. (2) lit. c) şi d), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 1, art. 
45, art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
                    
 Art.1.-Se aprobă închirierea spaţiului în suprafaţa de 88,52 mp, proprietatea 
publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în Calea Transilvaniei nr. 29,  
Centrului de Studii ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt – Bucovina” Câmpulung Moldovenesc.                     
 Art.2.-Cuantumul chiriei este de 400 lei/lună, conform raportului de evaluare, 
prevăzut în  anexa nr. 1. 
 Art.3.-Contractul de închiriere se încheie pentru perioada 01.10.2014-01.08.2015. 
 Art.4.-Contractul de închiriere este valabil doar în condiţiile funcţionării spaţiului 
cu destinaţia exclusivă ,,activităţi de învătământ”. 



 

 Art.5.-Se aprobă modelul contractului de închiriere pentru suprafeţe locative cu 
altă destinaţie decât locuinţă, conform anexei nr. 2. 
 Art.6.-Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.7.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de 
specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

  Țaran Ioan 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 

 
 
 
 
 


