
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA  

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
        

HOTARÂREA NR. 105 
din 28 noiembrie 2013 

 
privind vânzarea prin licitatie publica a unor  

spatii cu destinatia de cabinete medicale si a cotelor aferente de teren, 
proprietatea privata a Municipiului Câmpulung Moldovenesc 

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în sedinta ordinara din 

28 noiembrie 2013; 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrata la 

nr. 19718/2013;  
-Raportul Serviciului venituri, cheltuiei si patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, înregistrat la nr. 19719/2013;  
-Raportul compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat la nr. 19720/2013; 
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Cererile dr. Acatrinei Drago?  Daniel, dr. Co? man Ana Maria ? i d-nei 

fiziokinetoterapeut Scripca Marilena, înregistrate la nr. 19747, 19748 ? i 19749 din 06.11.2013; 
-Prevederile art. 1650 alin. (1), art. 1657, art. 1687 ? i art. 1695 din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicata, cu modificarile ? i completarile ulterioare; 
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c) si alin.(5) lit. b), art. 45, art. 47, art. 49 ? i art. 123 alin. (1) 

? i (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

 
HOTARASTE 

 
Art.1.-Se aproba vânzarea prin licitatie publica a spatiilor cu destinatia de cabinete 

medicale situate în cadrul Ambulatoriului de specialitate din str. D. Cantemir f.n. si a cotelor 
aferente de teren, proprietatea privata a Municipiului Câmpulung Moldovenesc, identificate 
conform anexei nr. 1. 

Art.2.-Pretul de pornire al licitatiei este de 20.000 lei pentru cabinetul nr. 1, de 15.000 lei 
pentru cabinetul nr. 2 ? i de 14.000 lei pentru cabinetul nr. 3, conform rapoartelor de evaluare 
prevazute în anexa nr. 2. 

Art.3.-Se aproba caietul de sarcini cu privire la vânzarea prin licitatie publica a spatiilor cu 
destinatia de cabine te medicale din cadrul Ambulatoriului de specialitate din str. D. Cantemir f.n. si 
a cotelor aferente de teren, proprietatea privata a Municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform 
anexei nr. 3. 

Art.4.-(1) Se numeste comisia pentru organizarea si desfasurarea licitatiei, în urmatoarea 
componenta: 
- Catargiu Tudor Alexandru, Compartiment planificare urbana si autorizari Primarie   presedinte 
- Istrate Luminita, Compartiment planificare urbana si autorizari Primarie                                           membru 
- Niga Gheorghe, consilier local                                membru 
- Varvaroi Vasile - Lucian, consilier local                                membru 
- Nita Luminita, Compartiment administrativ gospodaresc Primarie membru 
- Valean Niculina, Serviciul venituri si cheltuieli Primarie             membru 
- Petroaie Paul, Consilier juridic Primarie       membru 
- Cîrstiuc Nicolae, Compartiment asocia? ii de proprietari                                               secretar. 



 

 

            (2)Se desemneaza ca membri de rezerva ai comisiei pentru organizarea si desfasurarea 
licitatiei: 

- Timi?  Liviu-Eugen, consilier local                                membru 
- Ignat Petronela, Consilier juridic Primarie           membru 

 
Art.5.-Se numeste comisia de solutionare a contestatiilor licitatiei publice, în 

urmatoarea componenta: 
- Erhan Rodica, Sef Serviciu administratie publica Primarie                       presedinte 
- Flutur Cristina - Nicoleta, consilier local                                membru 
- Nasoi Viorica, Compartiment achizitii Primarie secretar. 

 
Art.6.-(1) Se împuterniceste primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc sa 

semneze pentru si în numele Municipiului Câmpulung Moldovenesc, contractele de vânzare-
cumparare ale spatiilor prevazute la art. 1. 

              (2)Documentatia privind toate procedurile notariale si înscrierea la Cartea funciara 
privesc, în exclusivitate, pe cumparator. 

    (3)În contractele de vânzare-cumparare se insereaza o clauza distincta privind 
interdic? ia cumparatorilor de a înstraina, închiria sau folosi spa? iile prevazute la art.1 în alte 
scopuri care nu au legatura cu desfa? urarea activita? ilor medicale ? i/sau activita? ile conexe 
actului medical. 

Art.7.-Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta hotarâre. 
Art.8.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, 

va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 
 

 
 
 
 

   
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 

Tîmpescul Piticari Vasile 

 Contrasemneaza: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrila 
 


