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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
P R I M A R

 
 

HOTĂRÂREA NR.73
din 29 septembrie 2011

 
cu privire la concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 96 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 ordinarã din data de 29.09.2011;         

                                                                       
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 16525 din 30.09.2011;
- Raportul Compartimentului planificare urbana si autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.

16526 din 30.09.2011;
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.  16527

din 30.09.2011;
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local;
- Cererea d-nei Mădăraş Maria Liliana, înregistratã la nr. 11677/13.07.2011;
- 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 Ã R Ã Ş T E
 
Art.1. Se aprobă studiul de oportunitate privind concesionarea suprafeţei de 96 mp teren proprietatea privată a Municipiului Câmpulung

Moldovenesc situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Liceului nr. 4, în vederea extinderii imobilului (magazin “Il Canguro”) proprietate
Mădăraş Maria Liliana şi Falconi Beatrice, conform anexei nr. 1.

Art.2. (1) Se aprobã concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 96 mp, teren proprietatea privată a municipiului Câmpulung
Moldovenesc situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Liceului nr. 4, în vederea extinderii imobilului (magazin “Il Canguro”) proprietate
Mădăraş Maria Liliana şi Falconi Beatrice

(2) Terenul se identifică prin parc. 30781 de 77 mp din CF 30781 Câmpulung Moldovenesc şi parc. 112/4 nou formată de 19 mp din C. F.
30855 Câmpulung,

Art.3. (1) Durata concesiunii este de 49 ani.
(2) Taxa de redevenţă este de 2114 lei/lot/an, conform raportului de evaluare prevăzut în anexa 2.
(3) În contractul de concesiune se inserează o clauzã distinctã privind indexarea anualã a taxei de redevenţă, în funcţie de rata inflaţiei.
Art.4. (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 Funciarã se face prin grija beneficiarului.
Art.5.    Anexele nr.1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.    La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc 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.

Art.7. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung
Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 
Cristian Cuciurean

 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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