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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 22
din 10 martie 2011

 
privind asigurarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi

canalizare în Municipiul Câmpulung Moldovenesc” 
prin Proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, 

a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de
locuitori”
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din 10 martie 2011;             
                                               

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 4077 din 09.03. 2011;
- Raportul Compartimentului investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 4078 din 09.03. 2011;
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 4079 din

09.03. 2011;
- Prevederile art. 5 lit. c) din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a

Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de
reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o
populaţie de până la 50.000 de locuitori"

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45, art. 47 şi art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1.- Obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Câmpulung Moldovenesc”,
aferent Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de
epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, se va construi pe terenuri care se află în domeniul public al
municipiului Câmpulung Moldovenesc, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect, teren identificat conform anexei - Planul
de situaţie, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- În situaţia în care după elaborarea Studiului de Fezabilitate apare necesitatea realizării unor lucrări şi pe alte terenuri decât cele
identificate la art. 1. din prezenta hotărâre, municipiul Câmpulung Moldovenesc îşi asumă obligaţia de a aproba, prin hotărâre a Consiliului local,
punerea la dispoziţie a respectivelor terenuri necesare realizării obiectivului de investiţii.

Art.3.- Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 21 din 28
februarie 2011 privind punerea la dispoziţia Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de
tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori” a terenului pentru realizarea
obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare în Municipiul Câmpulung Moldovenesc”.

Art.4.- Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Stoleru Liviu

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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