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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 120

din 14 decembrie 2010
 

privind solicitarea de scoatere definitivă din fondul forestier naţional a suprafeţei de 5,2807 ha proprietate publică a
municipiului

Câmpulung Moldovenesc, cu compensare de către municipiul Câmpulung Moldovenesc a terenului în suprafaţă de 11,4717
ha

în vederea realizării obiectivului „Pârtii de schi omologate şi
transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău”–Faza I

 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din 14 decembrie 2010;       

                                                           
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 23341 din 14 decembrie 2010;
- Raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 23342 din 14

decembrie 2010;
- Raportul Compartimentului investiţii din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 23343 din 14

decembrie 2010;
- Studiu pedostaţional întocmit de S.C. Dendro – Proiect S.R.L. Bacău pentru terenul care se dă în compensare în suprafaţă de 11,4717

ha;
- Prevederile art. 36-40 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România",

cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 19 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii nr. 25/2009 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei

valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional;
- În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” şi lit. „c”, art. 45 alin. 3 coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b) şi art. 47din 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 solicită scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a suprafeţei de 5,2807 ha proprietate publică a municipiului Câmpulung
Moldovenesc în vederea realizării obiectivului „Pârtii de schi omologate şi transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan
Rarău”–Faza I, identificat prin unitatea amenajistică  (u.a.) 29A, aflat în Unitatea de Producţie (U.P.) I Rarău, – Ocolul Silvic Pojorâta, Direcţia Silvică
Suceava, parte din parcela cadastrală nr. 32699 din Cartea Funciară nr. 32699.

     
Art.2.-Se aprobă compensarea suprafeţei de 5,2807 ha pentru care se solicită scoaterea definitivă din fondul forestier proprietate publică

a municipiului Câmpulung Moldovenesc cu suprafaţa de 11,4717 ha teren aparţinând domeniului public al municipiului Câmpulung Moldovenesc,
categoria de folosinţă păşune, identificat prin parcela topo 32703 din Cartea Funciară nr. 32703, situat în trupul de păşune Crete Aramă.

 
Art.3.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Negură Mihăiţă
 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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