
HCL nr. 140/2008

h140_2008.html[15/12/2018, 00:58:48]

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 140

din 23 noiembrie 2008
privind prelungirea contractului de închiriere pentru un spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă – Centrul de Studii „Ştefan cel

Mare şi Sfânt – Bucovina” Suceava, Filiala Câmpulung Moldovenesc
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 23 noiembrie 2008,        
                                                                       

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.20371/2008;

      - Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 20372/2008;
- Raportul Direcţiei tehnice – Compartiment patrimoniu, licitaţii şi achiziţii publice, asociaţii de proprietari, înregistrat la nr.20373/2008;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Solicitarea Centrului de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt – Bucovina” Suceava, Filiala Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.

20327/10.11.2008,.
                În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b, art. 45, art. 47, art. 49 şi art. 123 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 contractului de închiriere, pentru spaţiul în suprafaţă de 88,52 mp în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de
Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt – Bucovina” Suceava, Filiala Câmpulung Moldovenesc, până la data de 31.12.2013.

    (2) Plata chiriei se face lunar, la nivelul cuantumului stabilit pentru instituţii de învăţământ, conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului
Câmpulung Moldovenesc.

    (3) Contractul de închiriere este valabil doar în condiţiile funcţionării spaţiului cu destinaţia exclusivă „activităţi de învăţământ”. 
                Art. 2. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Compartimentul juridic şi Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung
Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

pr. Giosan Teodor

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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