ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR. 130
din 21 decembrie 2015
cu privire la prelungirea valabilităţii unor contracte de
închiriere şi a unui contract de dare în folosinţă gratuită, pentru spaţii
cu altă destinaţie decât locuinţă

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară
din 21.12.2015;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc,
înregistrată la nr. 24905 din 04.12.2015;
- Raportul Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 24906 din 04.12.2015;
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Solicitările chiriaşilor şi locatarului din spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe,
înregistrate
la
nr.
24389/26.11.2015,
24753/03.12.2015,
24439/26.11.2015,
24662/02.12.2015,
24664/02.12.2015,
24438/26.11.2015,
24663/02.12.2015,
24338/26.11.2015;
- Prevederile art. 26, alin.(1) şi alin.(3) din Legea 334/2006 privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare , prevederile art. 19 lit.b) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată şi
prevederile art.4, din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45, art. 47 şi art. 124 din Legea
nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere, până la data de
31 decembrie 2016, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe, conform anexei nr. 1.
Art. 2. Se aprobă prelungirea valabilităţii contractului de dare în folosinţă gratuită,
până la data de 31 decembrie 2016, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţe, conform
anexei nr. 2.

Art. 3.(1)Se împuterniceşte Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc să
verifice, la data prelungirii, aplicarea următoarelor clauze: plata la zi a chiriei la contractele
de închiriere şi respectarea profilului de activitate stabilit la contractele de închiriere şi la
contractul de dare în folosinţă gratuită.
(2) În cazul nerespectării clauzelor prevăzute la alin. (1) se amână încheierea
actelor adiţionale până la data de 15.01.2016.
(3) În situaţia în care până la data de 15.01.2016 chiriaşii sau locatarul
nu se conformează, integral, clauzelor stabilite, se procedează la declanşarea procedurilor de
evacuare.
Art. 4. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate,
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,
Chirodea Gavril

Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Toader Mândrilă

