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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 33
din 28 aprilie 2011

 

cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 26,67 mp situat în imobilul din municipiul Câmpulung
Moldovenesc

str. Gării nr. 5, către Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Subfiliala Câmpulung Moldovenesc, cu destinaţia de sediu de
asociaţie

 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 aprilie 2011;               

                                                           
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 5993 din 11.04.2011;
- Raportul Compartimentului asociaţii de proprietari, înregistrat la nr. 5994 din 11.04.2011;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Solicitarea Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război – Subfiliala Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 2136/07.02.2011.
- Prevederile art. 4, art. 5 alin. (2) şi art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu

modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art.45, art. 47, art. 49 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare,
                                                              

H O T Ã R Ã Ş T E :
 

Art.1.-(1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 26,67 mp situat în imobilul din municipiul Câmpulung
Moldovenesc str. Gării nr. 5, aflat în proprietatea privată a municipiului, către Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Subfiliala Câmpulung
Moldovenesc, cu destinaţie exclusivă de sediu de asociaţie.

(2) Perioada de atribuire este de 3 ani de la data încheierii contractului de atribuire în folosinţă, timp în care se interzice schimbarea
destinaţiei spaţiului.

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Vasile Vargan

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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