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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 116

din 27 septembrie 2007
 

cu privire la transmiterea în administrare şi în mod gratuit a imobilului „Creşă Stadion” (clădire şi teren aferent) situat în str. Sirenei f.n.,
aparţinând domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung

Moldovenesc  în administrarea Centrului Şcolar Câmpulung Moldovenesc
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2007,     
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr.17787/2007;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 17788/2007;
- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 17789/2007;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Adresa nr.693/19.09.2007 a Centrului Şcolar Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr.17684 / 2007;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 36 alin. (5) lit. “a”, art.36 alin. (6) lit. “a” pct. 1, art. 45, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001, a

administraţiei publice locale, republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E :

 
                 Art.1. (1) Se aprobă  transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Centrului Şcolar
Câmpulung Moldovenesc a imobilului „Creşă Stadion”, situat în  str. Sirenei f.n., imobil aparţinând domeniului privat al Municipiului Câmpulung
Moldovenesc.
                           (2) Imobilul, format din clădire P+1 şi terenul aferent, se  identifică prin parcelele topo nr.4493, nr.339/11 şi 339/12, din Cartea
Funciară nr.14373 a comunei cadastrale Câmpulung Moldovenesc.
                           (3) Imobilul prevăzut la aliniatul (1) va avea ca destinaţie exclusivă desfăşurarea de activităţi şcolare şi educative.
                  Art.2. (1) Transmiterea bunurilor imobile prevăzute la art.1 se face în mod gratuit şi  pe durata de funcţionare a Centrului Şcolar Câmpulung
Moldovenesc.
                           (2) Închirierea, concesionarea precum şi orice fel de acte juridice de dispoziţie în legătură cu imobilul transmis în administrare se pot
face numai cu aprobarea expresă şi prealabilă a Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc.   

Art.3. Predarea-preluarea imobilului  prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol care va fi semnat în numele Consiliului Local, de către
Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc şi de conducerea instituţiei de învăţământ.

Art. 4.  Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă :
          - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.59/26.06.2003 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate

întocmit pentru imobilul din str. Sirenei f.n. Câmpulung Moldovenesc, în vederea amenajării Băii Publice;
          - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.77/25.07.2003 cu privire la aprobarea  unui credit bancar

pentru amenajarea băii publice din  municipiul Câmpulung Moldovenesc;
           - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.137/21.12.2006 cu privire la aprobarea  elaborării şi finanţării

studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice în vederea executării lucrărilor de reabilitare, consolidare şi refuncţionalizare a clădirii din str. Sirenei f.n.
din municipiul Câmpulung Moldovenesc, nr. inv. 663;
               Art. 5. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia tehnică şi Compartimentul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului
Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                
Radu Mihalescul

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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