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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 92

din 14 septembrie 2006
 

privind darea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 8.000 mp situat în municipiul
Câmpulung Moldovenesc, zona Buneşti, pe durata construirii obiectivului de investiţii – Blocuri de locuinţe pentru tineret

 
            Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din 14 septembrie  2006,
            Având în vedere:
            - Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, dl. Gabriel Constantin Şerban înregistrată la nr.13747/2006;

- Raportul Serviciului Urbanism şi Investiţii a Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr.13748/2006;
- Raportul Direcţiei Patrimoniu a Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr.13749/2006;
- Raportul Biroului buget-contabilitate al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.13750/2006;
În temeiul art. 38 alin (1) lit. “c”, art. 46 alin.(2) lit. “e” , art. 48 şi art.50 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, aşa cum a

fost modificată şi completată prin Legea nr.286/2006,
 

HOTĂRĂŞTE:
 

         Art.1. (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 8.000 mp situat în municipiul
Câmpulung Moldovenesc, zona Buneşti, pe durata construirii obiectivului de investiţii - Blocuri de locuinţe pentru tineret, după cum urmează:

a)  suprafaţa de teren de 4.020 mp identic cu parcela topo nr. 5270 din C.F. nr.484 a Comunei Cadastrale Câmpulung – Etapa I;
b)  suprafaţa de teren de 3.980 mp identic cu parcela topo nr. 5271 din C.F. nr.484 a Comunei Cadastrale Câmpulung – Etapa II;

            (2) Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc se obligă să asigure realizarea utilităţilor şi dotărilor tehnice pentru aceste blocuri de
locuinţe.
        Art.2. Se aprobă Studiul de Fezabilitate intitulat “Locuinţe pentru tineret în regim de închiriere – 80 apartamente, cartier Buneşti, municipiul
Câmpulung Moldovenesc” întocmit de S.C. Proiect Bucovina S.A. Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
        Art.3. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin  Direcţia Patrimoniu, Serviciul urbanism şi investiţii şi Biroul buget-contabilitate din
cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                    

dr. Ştefan Ionescu

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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