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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 104
din 28 octombrie 2010

 

privind aprobarea acordării dreptului de uz asupra terenurilor proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc
şi a dreptului de servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru executarea lucrărilor de construire a reţelelor tehnico –

edilitare şi pe durata funcţionării acestora
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 octombrie
2010;                                                                                   

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 19501 din 12.10.2010;
- Raportul Compartimentului planificare urbană şi autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.

19502 din 12.10.2010;
- Raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 19503 din

12.10.2010;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 19504 din 12.10.2010;
- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, nr. 19505 din 12.10.2010;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Prevederile art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi

completările ulterioare, ale Legii energiei electrice nr. 13/2007, ale Legii nr. 51/2006 privind servicii comunitare de utilităţi publice, ale Legii 351/2004 a
gazelor, cu respectarea reglementărilor conţinute în Planul Urbanistic General al Municipiului Câmpulung Moldovenesc cu Regulamentul Local de
Urbanism aferent;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit. „c”, alin. 5 lit. „c”, art. 47 si art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

 
H O T Ă R Ă Ş T E :

 
Art.1-(1)Se aprobă acordarea, pe durata lucrărilor de realizare şi retehnologizare, respectiv de funcţionare a reţelelor de utilităţi edilitare

(electrice, gaze, termice, telefonie, apa – canal):
a) - dreptul de uz asupra terenului proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc, pe durata necesară executării lucrărilor de

construire şi pe toata durata funcţionării reţelelor tehnico – edilitare;
b) - dreptul de servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană care cuprinde dreptul de acces şi de executare a lucrărilor la locul

de amplasare a reţelelor tehnico – edilitare sau cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii şi avarii;
c) - exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenurilor proprietatea municipiului afectate de reţelele tehnico – edilitare se realizarea

cu titlu gratuit pe toata durata existentei acestora;
(2)La finalizarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) terenul se readuce la starea iniţială.
Art.2-Se împuterniceşte Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, să avizeze executarea lucrărilor

aferente reţelelor de utilităţi edilitare pe terenurile proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Flutur Cristina Nicoleta
 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă

 


	Local Disk
	HCL nr. 104 din 28 octombrie 2010


