
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
  HOTĂRÂREA NR. 86 
din 26 septembrie 2013 

 
privind aprobarea închirierii de către Primăria municipiului Câmpulung 

Moldovenesc a unor spaţii situate în imobilul din strada 22 Decembrie nr. 2 
Câmpulung Moldovenesc 

 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 

ordinară din 26 septembrie 2013;  
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrată la nr. 16253/2013;  

- Raportul Serviciului venituri, cheltuiei şi patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului,  înregistrat la nr. 16254/2013;  

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
- Prevederile art. 1778 alin.(1), art. 1779 şi art. 1789 din Legea nr. 287/2009 – 

Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 

Câmpulung Moldovenesc din 29 august 2013 în care a fost negociat şi aprobat preţul 
chiriei; 
               În temeiul art. 36 alin.(2) lit. a) şi d), alin.(4) lit. a), alin.(6) lit. a) pct. 2, 7, 8, 9, 
12, 16 şi 19, art. 45 şi art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
Art.1.-(1) Se aprobă închirierea de către Primăria municipiului Câmpulung 

Moldovenesc a unor spaţii situate în imobilul clădire din str. 22 Decembrie nr.2, 
Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr. 1. 

     (2)Contractul de închiriere se încheie pentru perioada 01 octombrie 2013 – 
31 decembrie 2016. 

Art.2.-Pe toată durata închirierii preţul chiriei, prevăzut în anexa nr. 1 rămâne 
neschimbat. 

Art.3.-Se aprobă contractul cadru cu privire la închirierea unor spaţii situate în 
imobilul clădire din str. 22 Decembrie nr. 2, Câmpulung Moldovenesc, conform anexei 
nr.2. 

Art.4.-Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de 

specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Macovei Virgil 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 


