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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA NR. 66
din 28 iunie 2007

 
privind acordarea de despăgubiri proprietarilor  ale căror terenuri au fost afectate de lucrările de amplasare a conductei de
gaze naturale Frasin – Vatra Dornei ca parte integrantă a Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul

Suceava”
 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iunie 2007,   
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 10983 din 04.06.2007;
- Raportul Biroului buget - contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 10984 din

04.06.2007;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 10985 din 04.06.2007;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Procesul-verbal întocmit de comisia de stabilire şi acordare a despăgubirilor şi înregistrat la nr. 7919 17.04.2007;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 28.07.2005 privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri proprietarilor de teren ale căror culturi,

plantaţii, curţi şi construcţii vor fi afectate de lucrările de amplasare a conductei de gaze naturale Frasin - Câmpulung Moldovenesc;
- Prevederile art. 90, alin (2) şi art. 91 din Legea gazelor nr. 351/2004;
- Prevederile art. 257, lit. h din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”,  art.45 şi  art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 
Art.1. 1) Se aprobă acordarea de despăgubiri băneşti proprietarilor de teren nominalizaţi în anexa care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.
(2) Se aprobă scutirea de la impozitul pe teren a proprietarilor de teren nominalizaţi în anexă; scutirea se acordă până la ameliorarea

terenurilor afectate dar nu mai mult de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.2. Despăgubirile stabilite la art. 1 alin (1), în valoare totală de 307 lei RON se suportă din cadrul capitolului 70.02 „Servicii şi

dezvoltare publică”, subcapitolul 70.02.07 „Alimentare de gaze naturale în localităţi”.
Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin Direcţia Tehnică, Biroul buget - contabilitate şi Serviciul impozite şi taxe ale

Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                

Dr. Florin Frăţeanu

 Contrasemnează:
 

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
 

Toader Mîndrilă
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