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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 70
din 27 iulie 2006

 
 privind aprobarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară

activităţi conexe actului medical, care urmează a fi vândute în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr.110/2005 privind
vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete

medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, aprobată cu modificări şi completări
prin  Legea nr. 236/2006

 
 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2006, 
Având în vedere:

            - Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 10746 din 11.07.2006;
- Raportul Compartimentului asociaţii de proprietar, spaţiu locativ, patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrat la nr. 10747 din 11.07. 2006;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

                   - Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, aprobată cu modificări şi
completări prin  Legea nr. 236/2006.
                  În temeiul art. 38 alin. (5) lit. „b”, art. 46 şi art. 48 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, aşa cum a fost modificată şi
completată prin Legea nr. 286/2006,

 
H O T Ă R Ă Ş T E

 
Art.1.  Se aprobă lista spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului

medical care urmează a fi vândute, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.

116/2005, privind aprobarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale care urmează a fi vândute în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă
nr. 110/2005.

Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              

           dr. Florin Frăţeanu

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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