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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr.34

din 31 ianuarie 2008
 

 cu privire la aprobarea vânzării unui sediu de partid situat în imobilul din strada Calea Transilvaniei nr. 2 în baza Legii nr. 90/2003
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008,   
Având în vedere:

            - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr.1516/21.01.2008;
                   - Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 1517/21.01.2008;

- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 1518/21.01.2008;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

                  - Cererea Partidului Naţional Liberal, Organizaţia Municipală Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 8456 din 25.04.2007;
      - Contractul de închiriere nr. 831 din 17.01.2003 al Partidul Naţional Liberal, Organizaţia Municipală Câmpulung Moldovenesc;      

                 - Art. 1 din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale,
destinate sediilor partidelor politice cu completările ulterioare;
                  - Hotărârea Guvernului României nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea
spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice;

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

H O T Ă R Ă Ş T E
 

   Art.1. Se aprobă vânzarea către Partidul Naţional Liberal, Organizaţia Municipală Câmpulung Moldovenesc a spaţiului în suprafaţă de 67,03
situat în str. Calea Transilvaniei nr. 2, înscris în Cartea Funciară nr. 474 parcela topo nr. 740/1 cu destinaţie sediu de partid, la valoarea de inventar de
34.000 lei, actualizată la data vânzării.

   Art.2. (1) Preţul de vânzare este calculat conform raportului de evaluare anexat care se însuşeşte de Consiliul Local.
   (2) Preţul terenului stabilit la alin. (1), se achită integral la semnarea contractului de vânzare – cumpărare. 
   Art. 3.  (1) Se împuterniceşte domnul Corduneanu Ovidiu – director executiv Direcţia tehnică, să semneze, în numele Consiliului Local al

municipiului Câmpulung Moldovenesc, contractul de vânzare – cumpărare.
(2) Înscrierea spaţiului în Cartea Funciarã se face prin grija cumpărătorului.

   Art. 4. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin Direcţia tehnică, Biroul buget-contabilitate şi Compartimentul juridic din cadrul
Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                              
Nicolai Vranău

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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