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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA NR. 48

din 14 mai 2009
 

cu privire la înfiinţarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în municipiul
Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din 14 mai 2009,                
                                                           

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 8542 din 13.05.2009 din care rezultă

necesitatea şi oportunitatea serviciului public privind distribuţia gazelor naturale în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava;
-  Studiul de fezabilitate elaborat de S.C. Bucovina Ecotermgaz S.A. privind înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în municipiul

Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava;
- Raportul Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 8543 din 13.05.2009;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 8544 din 13.05.2009;
- Adresa Consiliului Judeţean Suceava nr. 7172/13.05.2009 înregistrată la Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc la numărul

8530/13.05.2009;
- Prevederile art. 282, alin (4) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, coroborat cu art. 36, lit c) din Legea gazelor nr. 351/2004;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), lit. b) şi lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. f), alin. (6) lit. a),  pct. 14, art. 45, art. 47 şi art. 124 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 înfiinţarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava.
Art.2. Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului serviciului public de distribuţie a gazelor naturale a terenurilor necesare pentru

realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribuţie a gazelor naturale în municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Art.3  Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului serviciului public de distribuţie a gazelor naturale a terenurilor necesare organizării

de şantier pe durata realizării investiţiei şi a terenurilor necesare pentru realizarea lucrărilor de execuţie, operare, întreţinere şi reparaţie a obiectivelor
aferente.

Art.4. Terenurile necesare realizării acestei investiţii aparţin de drept domeniului public şi privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc şi
vor fi puse la dispoziţia concesionarului pe toată durata concesiunii de către Consiliul Local, cu titlu gratuit.

Art.5. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin Direcţia tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 
Chirodea Gavril

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
      Toader Mândrilă
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