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ROMÂNIA
JUDEŢUL  SUCEAVA

MUNICIPIUL  CÂMPULUNG  MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA NR. 158

din 20 decembrie 2012
 

pentru  stabilirea  cotei-părţi din sumele obţinute cu titlu de chirie care vor fi încasate de către titularii dreptului de administrare a
bunurilor proprietatea publică  a municipiului

 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2012,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 22033/13.12.2012 ;
- Raportul serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu, înregistrat la nr.22034/13.12.2012 ;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Art. 16, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Art. 5, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.21 alin.(1), art. 36 alin.(2) lit. (c), art. 36 alin.(5) lit. (a), art.47, art.49 şi art. 119 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 stabileşte la  50%  cota – parte din sumele obţinute cu titlu de chirie pe care  titularii dreptului de administrare o vor încasa
din închirierea bunurilor  proprietatea publică  a municipiului Câmpulung Moldovenesc.   

        (2)Diferenţa de 50% din sumele precizate la alin. (1) se virează la bugetul  municipiului de către titularul dreptului de administrare
până cel târziu la data de 10 a lunii în curs pentru încasările din luna precedentă.

       (3)Eventualele majorări pentru neachitarea la termen a chiriei urmează regula divizării în proporţie de 50% şi, respectiv, de 50%
stabilită la alin. (1).  

       (4)Titularii dreptului de administrare a bunurilor proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc sunt unităţile şcolare din
învăţământul preuniversitar de stat, Spitalul municipal şi Spitalul de psihiatrie.

Art.2.Consiliul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc aprobă, la propunerea consiliilor de administraţie, închirierea bunurilor
proprietate publică date în administrare.

Art.3.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Niga Gheorghe

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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