
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂREA NR. 27
din 27 martie 2014

cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât
locuinţă situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Bucovinei

nr.10, cu destinaţia de birou parlamentar

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 27 martie 2014;

Având în vedere:
-Expunerea  de  motive  a  primarului  municipiului  Câmpulung  Moldovenesc,

înregistrată la nr. 4821 din 10.03.2014;
-Raportul  Compartimentului  asociaţii  de  proprietari  din  cadrul  Primăriei

municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 4822 din 10.03.2014;
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
-Cererea domnului deputat Surugiu Iulian-Radu, înregistrată la nr. 22531 din

20.12.2012;
-Cererea doamnei senator Miron Vasilica Steliana, înregistrată la nr. 3677 din

25.02.2014;
-Prevederile art.4, din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,

cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  art.39  alin.(1)  din  Legea  nr.  96/2006
privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

   În temeiul art.  36 alin.  (2) lit.  c),  art.  45,  art.  47 şi  art.49 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  atribuirea  în  folosinţă  gratuită  a  spaţiului  cu  altă
destinaţie  decât  aceea  de  locuinţă  situat  în  municipiul  Câmpulung  Moldovenesc,
strada Calea Bucovinei nr.10, aflat în proprietatea privată a municipiului, compus din
2 camere având o suprafaţă utilă de 61,00 mp, către doamna senator Miron Vasilica
Steliana şi  domnul  deputat  Surugiu  Iulian-Radu,  cu  destinaţia  exclusivă  de  birou
parlamentar. 
                 (2)Perioada de atribuire este durata mandatelor de parlamentari al doamnei
senator Miron Vasilica Steliana şi al domnului deputat Surugiu Iulian-Radu.  
         (3)Pe  durata  fiinţării  contractului  de  atribuire  în  folosinţă  se  interzice
schimbarea destinaţiei acestui spaţiu.



                 Art.2.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea
Consiliului  local  al  municipiului  Câmpulung Moldovenesc  nr.  10 din 31  ianuarie
2013, cu privire la  atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât
locuinţă situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. Calea Bucovinei nr.10, cu
destinaţia de birou parlamentar.
            Art.3.-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


