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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 75
din 25 iunie 2009

 
cu privire la darea în administrare către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – U. M. 0873 Suceava,

a suprafeţei de 44 mp teren situat în zona “Pârâul Corlăţeni”, Câmpulung Moldovenesc, în vederea amplasării unor echipamente şi
sisteme specializate

 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 iunie 2009,           
Având în vedere :
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 10437 din 12.06.2009;
- Raportul Compartimentului Planificare urbană şi autorizări din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 10438

din 12.06.2009;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 10439 din 12.06.2009;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Cererea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale - U.M. 0873 Suceava, înregistratã la nr. 39 CL din 12.06.2009;
- Prevederile art. 4, art. 5 alin. (2) şi art. 17 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. „b”, art. 45 alin. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 alin (1) teza întâia 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.  (1) Aprobă darea în administrare a suprafeţei de 44 mp, teren situat în zona “Pârâul Corlăţeni”, Câmpulung Moldovenesc, din
administrarea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale - U.M. 0873 Suceava.

(2) Darea în administrare se face cu titlu gratuit şi pentru o perioadă de 10 ani.
(3) Terenul face parte din domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi se identifică prin parcela 2603/63 nou formată din Cartea

Funciară 482 a comunei cadastrale Câmpulung.
(4) Imobilul teren prevăzut la aliniatul (1) are ca destinaţie exclusivă amplasarea de echipamente şi sisteme specifice Serviciului de

Telecomunicaţii Speciale.
Art.2. Predarea – primirea terenului se face pe bază de proces verbal, care se semnează, în numele Consiliului Local, de către Primarul

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

prezentei hotărâri.
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 
Mircea Giosan

              Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
 
              Toader Mândrilă
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