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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 65
din 30 mai 2007

 
cu privire la trecerea din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc

a suprafeţei de 177 mp teren, cu destinaţia de drum, identic cu parcela topo nr. 5104/1 din C.F. 508 a comunei cadastrale Câmpulung
Moldovenesc

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2007,   
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr.10363/2007;
- Raportul Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 10364/2007;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările

ulterioare;
               În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. 5 lit. “d”, art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată.
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul public al municipiului Câmpulung
Moldovenesc a suprafeţei de 177 mp teren, cu destinaţia de drum, identic cu parcela topo nr. 5104/1 din C.F.508 a comunei cadastrale Câmpulung
Moldovenesc.

Art. 2. Documentaţia cuprinzând trecerea terenului cu destinaţia de drum din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în
domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, se transmite la Consiliul Judeţean Suceava în vederea aplicării procedurilor de modificare şi
completare a Hotărârii Guvernului României nr. 1357/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Suceava, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului  României nr. 1170/2004.

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

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                

Ing. Vasile Gorodea

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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