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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

H O T Ă R Â R EA Nr. 78
din 4 iulie 2007

 
privind aprobarea cumpărării unui imobil în suprafaţă utilă de 191,61 mp, reprezentând cota parte de 33% din imobilul clădire în care

funcţionează Biblioteca Municipală, situat în Calea Bucovinei nr. 4 din municipiul Câmpulung Moldovenesc
 

 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din data de 04 iulie 2007,    
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 12958 din 04.07.2007;
- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.  12959 din 04.07.2007;
- Raportul Biroului buget – contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.  12960 din

04.07.2007;
- Dispoziţia nr. 529/21.07.2006 privind soluţionarea notificărilor nr. 172/06.06.2001, nr. 337/05.07.2001 şi nr. 56/2001/N/08.08.2001,

depuse de doamnele Grunstain Ingeborg, Stern Sigrid Meta şi Gancz Margot Traute;
- Notificarea nr. 45/2007 privind intenţia noilor proprietari de a vinde partea restituită din imobilul situat în Calea Bucovinei nr. 4;
- Art. 17 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie

1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a, art. 36 alin. (6) pct. 4 şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,

republicată,
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 

Art.1. (1) Se aprobă cumpărarea unui imobil în suprafaţă utilă de 191,61 mp, reprezentând cota parte de 33% din imobilul clădire în care
funcţionează Biblioteca Municipală, situat în Calea Bucovinei nr. 4 din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se identificată prin nr. cadastral 5400 – parcela nr. 1C de 163 mp cu clădirea C1 parter + etaj, înscrisă în
cartea funciară nr. 16116 a comunei cadastrale Câmpulung.

Art. 2. (1) Preţul de vânzare al imobilului prevăzut la art. 1 este de 70.000 euro, plătibil în lei în funcţie de cursul valutar al B.N.R. din
ziua efectuării plăţii.

 (2) Suma stabilită potrivit alin. (1) se prevede în cap. 67.02. Cultură, recreere, religie. 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, domnul Gabriel Constantin Şerban, să semneze, în numele

Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, contractul de vânzare – cumpărare.
Art.4. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia tehnică şi Compartimentul juridic din cadrul Primăriei municipiului

Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                

Dunea-Polesciuc Marciana-Antonela

 Contrasemnează:
 

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
 

Toader Mândrilă
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