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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA NR. 143

din 29 noiembrie 2012
 

privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere în zona pieţei agroalimentare din municipiul Câmpulung Moldovenesc
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 noiembrie 2012;          
                                               

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 20186 din 12.11.2012;               
- Raportul Serviciului administraţia pieţelor din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 20187 din

12.11.2012;     
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 20188

din 12.11.2012;      
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Cererile chiriaşilor: I.I. Smeu Constantin, înregistrată la nr. 19774 din 6.11.2012, Ursachi Veturia, înregistrată la nr. 19785 din

6.11.2012, ,, S.C. „COSTAR” S.R.L., înregistrată la nr. 19777 din 6.11.2012, ,,S.C. „MERLUCIUS COM PROD” S.R.L., înregistrată la nr. 19771 din
6.11.2012, ,,S.C. „NELAVIC ARDELEANCA” S.R.L., înregistrată la nr. 19778 din 6.11.2012, ,,Nisioi Ana, înregistrată la nr. 19773 din 6.11.2012, Popa
Lenuţa, înregistrată la nr. 19772 din 6.11.2012, S.C. „CIPI CARM” S.R.L., înregistrată la nr. 19776 din 6.11.2012, I.I. Giosan Laurenţia, înregistrată la
nr. 19779 din 6.11.2012, Cobzaru Marcel, înregistrată la nr. 19783 din 6.11.2012, S.C. „DOUĂ STELE” S.R.L., înregistrată la nr. 19775 din 6.11.2012;

- Prevederile art. 4 alin. (4) şi art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă
în unele tone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36  alin (2) lit. c) şi alin. (5) lit. b), art. 45 şi  art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

 
H O T Ă R Ă Ş T E :

 
Art.1.-(1)Se aprobă prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere în zona pieţei agroalimentare din municipiul Câmpulung

Moldovenesc, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Prelungirea valabilităţii contractelor se face prin act adiţional în care se inserează o clauză distinctă, în sensul că, în cazul în

care intervin interese publice imediate, contractele de închiriere se reziliază de drept şi fără nici o formalitate sau despăgubire din partea primăriei.
(3) Prelungirea contractelor se face în următoarele condiţii: plata la zi a tuturor sumelor datorate bugetului local, precum şi

respectarea profilului de activitate stabilit.
Art.2.-Viceprimarul municipiului Câmpulung Moldovenesc va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 
Virgil Macovei

 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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