
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 23
din 27 martie 2014

cu privire la aprobarea vânzării directe a bunurilor imobile (construcţii) proprietatea privată
a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situate în strada Calea Transilvaniei nr. 22, 

către chiriaşii Răscol Gheorghe și Răscol Fănica şi chiriașa Busuioc Livia

Consiliul Local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară
din 27 martie 2014;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr.

4826 din 11.03.2014; 
-Raportul Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,

înregistrat la nr. 4827 din 11.03.2014;
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
-Cererea  d-lui Răscol Gheorghe înregistrată la nr. 7/10.03.2014;
-Cererea d-nei Busuioc Livia la nr. 8/10.03.2014;
-Prevederile art. 9 din Legea 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile

cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) art. 45, art. 47 şi art. 123 alin. (1), (3) şi (4)

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.-Se aprobă rapoartele de evaluare ale bunurilor imobile (apartamente şi clădiri anexe)
situate în str. Calea Transilvaniei, nr. 22, Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr. 1 pentru
apartamentul nr. 1 și clădirea C2 şi  anexei nr. 2 întocmită  pentru apartamentul 2 și clădirea C3,
anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-(1)  Se aprobă  vânzarea directă  către chiriaşii Răscol Gheorghe şi  Răscol Fănica a
construcţiilor:

- apartamentul 1 compus din încăperile notate cu nr. 1 – 6 precum și părțile comune
aferente construcției din corpul de proprietate cu numărul cadastral 32165-C1 Câmpulung.

- anexa C2 identificată prin imobilul cu numărul cadastral 32165-C2 Câmpulung;
                  (2) Preţul de vânzare este de 17.000 lei.

Art.3.-(1) Se aprobă vânzarea directă către chiriașa Busuioc Livia a construcţiilor:
- apartamentul 2 compus din încăperile notate cu nr. 7 - 10 precum și părțile comune

aferente construcției din corpul de proprietate cu numărul cadastral 32165-C1 Câmpulung.
- anexa nr. C3 identificată prin imobilul cu numărul cadastral 32165-C3 Câmpulung;

      (2) Preţul de vânzare este de 8.100 lei.
Art.4.-(1) Se împuterniceşte primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc să semneze, în

numele  Consiliului  Local  al  municipiului  Câmpulung  Moldovenesc,  contractul  de  vânzare  –
cumpărare pentru bunurile prevăzute la art. 2 şi art. 3.

     (2) Documentaţia și  taxele  privind toate procedurile notariale şi  înscrierea la Cartea
funciarǎ privesc, în exclusivitate, pe cumpǎrǎtori.

Art.5.-Primarul  municipiului  Câmpulung  Moldovenesc,  prin  aparatul  de  specialitate,  va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,

Chirodea Gavril

Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI

Toader Mândrilă


