
HCL nr. 57/2009

h57_2009.html[15/12/2018, 01:03:49]

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr.57
din 28 mai 2009

cu privire la declararea ca fiind de interes public local şi includerea în domeniul public al municipiului  Câmpulung Moldovenesc,
a unor lucrări de investiţii din cadrul sistemului de termoficare

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 .05.2009,               

                                                           
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a viceprimarului municipiului Câmpulung Moldovenesc,

înregistratã la nr.8442 din 13.05. 2009;
- Raportul Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.8443 din 13.05.2009;
- Raportul Biroului buget-contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.8444 din 13.05.2009;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.8445 din 13.05.2009;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Procesele verbale de recepţie nr.13593/05.08.2008; nr.2131 /09.02.2009; nr. 2132 /09.02.2009; nr.2133 /09.02.2009;
- Prevederile art.3 alin.(4) şi art.7 lit. b) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;            
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu art.120 alin.(1) şi (2), art.47 şi art.49 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 declară ca fiind de interes public local şi se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc a
următoarelor lucrări de investiţii:

a) „Gospodărie combustibil lichid CET Câmpulung Moldovenesc şi Pasarela acces rezervoare combustibil lichid” cu o valoare de 851.532,57
lei;

b) „Reabilitare reţele termice instalaţii pe casa scării blocuri” cu o valoare de 368.772,93 lei;
c) „Modernizare şi redimensionare centrale şi reţele termice – Ansamblurile de locuinţe Trandafir şi Centru, Câmpulung Moldovenesc” cu o

valoare de 1.704.057 lei;
d.) „Reţele de termoficare aferente Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc” cu o valoare de 144.246,59 lei.
Art.2. Serviciul patrimoniu din cadrul Direcţiei tehnice a Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc va transmite, de îndată, la Consiliul

Judeţean Suceava întreaga documentaţie doveditoare în vederea demarării procedurilor privind completarea anexei nr.3 la H.G.R. nr.1357/2001 privind
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Art.3.  Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia tehnică şi Biroul buget-contabilitate din cadrul Primăriei, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Cuciurean Cristian

              Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
 
              Toader Mândrilă
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