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RAPORT DE SPECIALITATE
	
la proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere a 
unor spaţii situate în imobilul din strada 22 Decembrie nr. 2, Câmpulung Moldovenesc 
INIŢIA TOR PROIECT DE HOTARÂRE: 
Primar, Negură Mihăiţă 
Direcţia tehnică şi urbanism, primind spre analiză proiectul de hotărâre cu privire la 
prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere a unor spaţii situate în imobilul din strada 
22 Decembrie nr. 2, Câmpulung Moldovenesc, dă următoarele referinţe: 
Spaţiile care fac obiectul proiectului au aparţinut Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc şi au fost utilizate pentru buna desfăşurare a activităţii Primăriei municipiului 
Câmpulung Moldovenesc până la data retrocedării către foştii proprietari. După retrocedarea 
spatiilor, activitatea Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost concentrată în 
spaţiile disponibile rămase, deseori cu nerespectarea condiţiilor minime pentru muncă, 
dialogul cu cetăţenii şi sănătatea muncii. 
Ulterior, în urma adoptării unor hotărâri de consiliul au fost închiriate spaţiile 
folosite până la data retrocedării. 
Identificarea spaţiilor care fac obiectul proiectului este prevăzută în Anexa la 
proiectul de hotărâre. 
Valoarea negociată de Comisia numită de Consiliul Local al municipiului Câmpulung 
Moldovenesc special în acest sens este de 6,33 euru/rnp/lună pentru spaţiile situate la parter, 
etajul I şi etajul II şi de 3,10 euro/rup/lună pentru cele situate la dernisol, acelaşi preţ ca la 
încheierea contractului iniţial. 
Prin prelungirea închirierii spaţiilor care fac obiectul prezentului proiect de 
hotărâre, se asigură condiţii optime de muncă în Primăria municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, în special în această perioadă marcată de pandernie, precum şi asigurarea unui 
mediu mai bun pentru deservirea nevoilor cetăţenilor. 
Avem în analiză un proiect pentru extinderea clădirii primăriei pe latura de sud, 
sud-vest, dar până la concretizarea aceastuia sunt necesare spaţiile propuse pentru închiriere. 
Argumentele aduse de iniţiator sunt reale şi pertinente. 
Direcţia tehnică şi urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
consideră oportun şi necesar proiectul de hotărâre. 
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