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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

H O T Ă R Â R EA Nr. 129
din 31 octombrie 2007

 
privind concesionarea prin licitaţie publică a activităţii de amenajare, întreţinere şi exploatare a locurilor de parcare situate pe raza

municipiului Câmpulung Moldovenesc
 
            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2007 ;
            Având în vedere :

- Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 19481 din 15.10.2007;
- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 19482 din 15.10.2007;
- Raportul Serviciului impozite şi taxe din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr19483 din 15.10.2007;

            - Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr19484 din 15.10.2007;
            -   Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
            - Art.24 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), art.36 alin.(6) lit. a) pct.13, art.45, art.47 şi art.49 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

                Art.1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a activităţii de amenajare, întreţinere şi exploatare a locurilor de parcare situate pe raza
municipiului Câmpulung Moldovenesc.
            Art.2. Se aprobă Regulamentul privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza municipiului Câmpulung
Moldovenesc, conform anexei nr.1.
            Art.3. Se aprobă zonele de parcare cu plată fără pază din municipiul Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr.2.
               Art.4. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de amenajare, întreţinere şi exploatare a
locurilor de parcare situate pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr.3.
            Art.5. Se aprobă contractul-cadru de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de amenajare, întreţinere şi exploatare a locurilor

de parcare situate pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr.4.
Art.6. Se stabilesc următoarele taxe pentru folosirea locurilor de parcare:
a) taxa de parcare - 1,5 lei/oră/mijloc de transport.
b) taxa de rezervare parcare pentru persoane fizice:

- lunar = 30 lei
- trimestrial = 81 lei
- anual = 288 lei

c) taxa de rezervare parcare pentru persoane juridice şi operatori taximetrie:
- lunar = 50 lei
- trimestrial = 135 lei
- anual = 480 lei

d) taxa de închiriere locuri parcare de reşedinţă pentru persoanele fizice - 85 lei/an.
e) taxa de închiriere locuri parcare de reşedinţă pentru persoanele juridice - 140 lei/an.
f) taxa eliberare autorizaţie de staţionare provizorie - 50 lei / lună.
g) taxa de închiriere a staţiei  utilizată de operatorii de transport public local – 100 lei / lună / staţie.

            Art.7. Preţul de pornire la licitaţia publică privind desemnarea operatorului ce va desfăşura activitatea de amenajare, întreţinere şi exploatare a
locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Câmpulung Moldovenesc este de 5.000 lei, reprezentând valoarea minimă lunară a redevenţei.

                Art.8. Contractul de concesiune se încheie în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de licitaţie.
            Art.9. Se desemnează Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru semnarea contractului de concesiune.
              Art.10. Anexele nr.1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art.11. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia Tehnică, Serviciul impozite şi taxe şi Compartimentul juridic din cadrul
Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                
Ing. Petruţi Vasile

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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