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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                         
               

HOTĂRÂREA NR. 76
din 29 iulie 2010

 

cu privire la  darea în administrare a suprafeţei de 5708 mp teren, proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc,

către Consiliul Judeţean Suceava în vederea construirii staţiei de transfer a deşeurilor
 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa  ordinară din  29 iulie 2010
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată  la nr. 14741/28.07.2010;
- Raportul Compartimentului ecologie urbană, înregistrat la nr. 14742/28.07.2010;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Adresa Consiliului Judeţean Suceava nr. 9910/27.07.2010;
- Art.2 şi art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările  ulterioare;                
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. c), alin (4) lit. f), art.45, art.47 şi art. 123 alin.(1)  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) Se  dă în administrare  suprafaţa de 5708 mp teren, identic cu parcela topo nr. 5797 din  CF nr.15648 a comunei cadastrale
Câmpulung, proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, către Consiliul Judeţean Suceava.

(2)Darea în administrare are drept scop construirea staţiei de transfer a deşeurilor din cadrul proiectului „Sistem de managementul
integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”.

(3)Identificarea terenului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4)Darea în administrare se face pe durata existenţei staţiei de transfer a deşeurilor.
Art.2.-În situaţia în care nu se respectă, în exclusivitate, destinaţia stabilită potrivit art.1 alin.(2) darea în administrare a terenului se

reziliază de drept, fără nici o altă procedură administrativă şi /sau judiciară.
Art.3.-Predarea-primirea terenului  se face pe bază de proces-verbal, care va fi semnat, în numele Consiliului Local al municipiului

Câmpulung Moldovenesc de către domnul Gabriel Constantin Şerban, Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc . 
Art.4.-Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.42 din 29

aprilie 2010 cu privire la darea în administrare  a suprafeţei de 5708 mp teren, proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, către
Consiliul Judeţean Suceava în vederea construirii staţiei de transfer a deşeurilor, în cadrul proiectului „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul
Suceava”.  

Art.5.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Dan Mocanu
 
 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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