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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA NR. 86
din 26 august 2010

 
cu privire la darea în folosinţă gratuită, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunală ”Obcinile Bucovinei” a suprafeţei de 1850 mp teren

şi a clădirilor existente pe acest teren, situate pe str. Libertăţii, nr.12, aflate în domeniul public al municipiului Câmpulung
Moldovenesc

 
 

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

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 15771/16.08.2010;

- Raportul Compartimentului patrimoniu înregistrat la nr. 15772/16.08.2010;

- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli înregistrat la nr. 15773/16.08.2010:

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunală ”Obcinile Bucovinei”, înregistrată la nr. 15769/16.08.2010;
- Prevederile 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. „a”, alin.(6) lit. „a” pct.19, art. 45, art.47 şi art. 124 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 aprobă darea în folosinţă gratuită, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunală ”Obcinile Bucovinei” a suprafeţei de 1850 mp

teren şi a clădirilor existente pe acest teren, situate pe str. Libertăţii, nr.12, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Imobilul prevăzut la alin. (1) face parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc şi este înscris la poziţiile 3 şi 20

din anexa 3 la H.G.R. 1357/27.12.2001.
Art.2.-Darea în folosinţă gratuită se face  pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire a acestei perioade.
Art.3.-Predarea-primirea terenului şi a construcţiilor aferente se face pe bază de proces-verbal care se semnează de şeful

Compartimentului patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, iar în numele Consiliului Local de către domnul Gabriel Constantin
Şerban - primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, precum şi din partea conducerii A.D.I. „Obcinile Bucovinei” .

Art.4.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Compartimentul patrimoniu din cadrul Primăriei Câmpulung Moldovenesc, va

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Timu Dan Andrei
 
 

 Contrasemnează:
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
ŞEF SERVICIU,
Erhan Rodica
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