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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 33
din 29 februarie 2012

 

privind vânzarea unei suprafeţe de 265 mp teren proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în str. D. Cantemir
fn.

 
 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 29 februarie 2012;     

                                                           
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 2974 din 17.02.2012;
- Raportul Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 2975 din

17.02.2012;
- Raportul Direcţiei urbanism – Compartiment planificare urbană şi autorizări din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrat la nr. 2976 din 17.02.2012;
- Raportul Compartimentului investiţii din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 2977 din 17.02.2012;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Certificatul de urbanism înregistrat la nr. 26 din 15.02.2012;
- Cererea depusă de S.C. Calcarul S.A. înregistrată la nr. 1491 din 27.01.2012;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45, art. 47 şi art. 123 alin. (1) şi (2) 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 studiul de oportunitate pentru vânzarea suprafeţei de 265 mp teren proprietatea privată a municipiului Câmpulung
Moldovenesc, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Dimirie Cantemir  fn., conform anexei nr.1.

Art.2.-(1)Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 265 mp teren proprietatea privată a municipiului Câmpulung
Moldovenesc.

(2)Terenul specificat la alin. (1) se identifică prin corpul de proprietate nr. 33685 din Cartea Funciară nr. 33685 Câmpulung.
Art.3.-Preţul de pornire al licitaţiei pentru vânzare este de 23.850 lei, la care se adaugă T.V.A., conform raportului de evaluare, aprobat

potrivit anexei nr. 2.
Art.4.-Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei nr. 3.
Art.5.-(1)Se numeşte comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, în următoarea componenţă:

- Iordan Liliana -inspector Serviciul venituri şi cheltuieli          - preşedinte
- Petroaie Paul consilier juridic Primărie                      - membru;
- Vălean Nicoleta -inspector Serviciul venituri şi cheltuieli       - membru;
- Giosan Nicolae  -consilier local - membru
- Giosan Teodor           -consilier local - membru
- Ciuc Viorel -inspector Compartiment patrimoniu    - secretar.

 (2)Se desemnează ca membri de rezervă pentru comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
- Timu Dan Andrei -consilier local - membru
- Niţă Luminiţa, -inspector Compartiment administrativ gospodăresc - membru

Art.6.-Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei publice, în următoarea componenţă:
- Erhan Rodica -şef Serviciu administraţie publică - membru
- Flutur Cristina -consilier local - membru
- Istrate Luminiţa -inspector Compartiment planificare urbană şi autorizări - secretar

Art.7.-(1)Contractul de vânzare-cumpărare va cuprinde o clauză prin care cumpărătorul se obligă să achite în totalitate preţul terenului,
la valoarea adjudecată, la care se adaugă T.V.A., la data semnării contractului de vânzare – cumpărare în faţa notarului public şi se va încheia în termen
de 10 zile de la data finalizării licitaţiei.

(2)Documentaţia privind toate procedurile notariale şi înscrierea la Cartea funciarǎ privesc, în exclusivitate, pe cumpărător.
(3)Se împuterniceşte primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, să semneze, în numele Consiliului Local al municipiului

Câmpulung Moldovenesc, contractul de vânzare – cumpărare.
Art.8.-Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 
Ţăran Ion

 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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