
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 93 
din 31 octombrie 2013 

 
cu privire la repartizarea în vederea închirierii 

a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în 
şedinţa ordinară din 31 octombrie 2013; 

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

Moldovenesc, înregistrată la nr. 18343 din 11.10.2013; 
- Raportul Compartimentului asociaţii de proprietari din cadrul Primăriei 

Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 18344 din 11.10.2013; 
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
- Procesul verbal al comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe, 

înregistrat la nr. 18327 din 11.10.2013; 
                -   Prevederile art. 30 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1275/2000, cu modificările ulterioare; 
                 - Prevederile art. 26 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia 
de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001; 

În temeiul art. 36 alin. (6) lit. „a” pct. 17, art. 45, art. 47 şi art. 49 din Legea 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.-(1)Aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unui spaţiu cu 
destinaţie de locuinţă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

     (2)Durata contractului de închiriere este de 5 ani; chiria se stabileşte la 
nivelul cuantumului prevăzut în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 
privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 
locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001. 

Art.2.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin 
Compartimentul asociaţii de proprietari din cadrul Primăriei Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Paziuc Alexandru 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


