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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 30
din 28 aprilie 2011

 

pentru modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc
nr. 7 din 26 februarie 2009 cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 8532 mp teren şi a clădirilor existente pe acest

teren,

situate în str. Al. I. Cuza fn, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, către Fundaţia „Orizonturi” Câmpulung
Moldovenesc

 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 aprilie 2011;               

                                                           
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr. 5921 din 11.04.2011;
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 5922

din 11.04.2011;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Solicitarea Fundaţiei „Orizonturi” Câmpulung Moldovenesc, înregistrată  la nr. 1 CL din 18.04.2011.
- Prevederile art. 4, art. 5 alin. (2) şi art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu

modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin (5) lit. b) art.45 alin. (3), art.47, art. 49 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ã R Ã Ş T E :
 

Art.I.-Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 7 din 26 februarie 2009 cu
privire la atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 8532 mp teren şi a clădirilor existente pe acest teren, situate în str. Al. I. Cuza fn, proprietatea
privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, către Fundaţia „Orizonturi” Câmpulung Moldovenesc, se completează şi va avea următorul cuprins:

(2) Atribuirea în folosinţă gratuită are drept scop reabilitarea şi modernizarea fostelor sere orăşeneşti şi crearea de locuri de muncă
protejate pentru persoanele cu tulburări psihice din Câmpulung Moldovenesc, precum şi construirea unui Centru Social cu destinaţie multifuncţională
care să sprijine beneficiarii serviciilor de sănătate mintală şi persoanele cu dizabilităţi psihice, oferindu-le locuinţe protejate dar şi activităţi specifice
centrelor de zi, construcţie ce se va realiza din fonduri proprii ale Fundaţiei „Orizonturi”.

Art. II.-Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 7 din 26 februarie 2009 cu privire
la atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 8532 mp teren şi a clădirilor existente pe acest teren, situate în str. Al. I. Cuza fn, proprietatea privată
a municipiului Câmpulung Moldovenesc, către Fundaţia „Orizonturi” Câmpulung Moldovenesc, rămân aplicabile.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Vasile Vargan
 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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