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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 74
din 24 aprilie 2008

 
cu privire la concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 77 mp teren, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada

Liceului nr. 4,
în vederea extinderii imobilului (magazin “Il Canguro”) proprietate Mădăraş Maria Liliana şi Falconi Beatrice

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.2008;     
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 7011/09.04.2008;
- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.  7012/09.04.2008;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.  7013/09.04.2008;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Cererea d-nei Mădăraş Maria Liliana, înregistrată la nr. 6854/07.04.2008;
 - Art. 15 lit. „e” din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (5) lit. “b” şi “c”, art. 45 şi art. 47 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.  Se aprobă documentaţia pentru concesionare teren întocmită pentru str. Liceului nr. 4, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, în
vederea extinderii imobilului - magazin “IL Canguro” Câmpulung Moldovenesc, conform anexei 1.

Art.2. (1) Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 77 mp, teren proprietatea privată a municipiului Câmpulung
Moldovenesc identic cu parc. topo nr. 112/3 nou formată din Cartea Funciară 235 a comunei cadastrale Câmpulung, în vederea extinderii imobilului
(magazin “IL Canguro”) proprietate Mădăraş Maria Liliana şi Falconi Beatrice.

     (2) Durata concesiunii este de 49 ani.
        (3) Taxa de redevenţă este de 2.318 lei/lot/an, conform raportului de evaluare prevăzut în anexa 2.
        (4) În contractul de concesiune se inserează o clauză distinctă privind indexarea anuală a taxei de redevenţă, în funcţie de rata

inflaţiei.
Art.3. (1) Contractul de concesiune se încheie între Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc reprezentat de Primarul

Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi beneficiarul concesiunii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
          (2) Înscrierea în Cartea Funciară se face prin grija beneficiarului.
Art.4.    Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung

Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Herţanu Doru Ovidiu

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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