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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 82
din 26 august 2010

 

cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a unor parcele de teren atribuite în condiţiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 august 2010;   

                                                                       
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 15597 din 12.08.2010;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 15598 din 12.08.2010;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Procesul verbal al Comisiei pentru identificarea şi inventarierea terenurilor în vederea aplicării Legii15/2003 privind sprijinul acordat

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, înregistrat la nr. 11.448 din 10.06.2010;
- Nota de constatare a Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrată la nr. 15576

din 12.08.2010;
- Prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 27 din 24.03.2005 şi ale art. 2 alin. (1) şi

(3) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 29 din 31.01.2008;
- Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,

republicată;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (9), art. 45 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ã R Ã Ş T E :
 
Art.1.- Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă a unor parcele de teren atribuite în condiţiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, beneficiarilor prevăzuţi în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă punctele 7 şi 8 din anexa la H.C.L. nr. 27/24.03.2005 cu privire la

atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţelor a 8 parcele cu suprafaţa de 300mp fiecare, în zona străzilor I. Slavici şi Buneşti pentru
construirea de locuinţe în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală precum şi
punctele 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 şi 12 din anexa la H.C.L. nr.29/31.01.2008 cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţelor a 12
parcele de teren situate în str. Buneşti f.n., Câmpulung Moldovenesc.

Art.3.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Timu Dan Andrei
 
 

 Contrasemnează:
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
ŞEF SERVICIU,
Erhan Rodica
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