
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
              CONSILIUL LOCAL             

  HOTĂRÂREA NR. 39
din 19 mai 2014

privind aprobarea intenţiei de cumpărare a unui teren situat
 în  Municipiul Câmpulung Moldovenesc 

Consiliul  Local  al  municipiului  Câmpulung  Moldovenesc,  întrunit  în  şedinţa
extraordinară din data de 19 mai 2014;

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

la nr. 9454/2014; 
-Raportul  Direcţiei  economice  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,

înregistrat la nr. 9455/2014;
-Raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

înregistrat la nr. 9456/2014;              
-Adresa nr. 281/30.04.2014 a societăţii OMV Petrom S.A., conţinând oferta de vânzare

a unui teren;
-Prevederile art. 1650 alin.(1), art. 1652 şi art. 1657 din Legea nr. 287/2009 privind

Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(6) lit. a) pct. 11, art. 45, art. 47 şi art. 123 alin.(1)

teza finală 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.-Se aprobă intenţia de cumpărare a terenului în suprafaţă de 1.585 mp, situat în
Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 7, judeţul Suceava, proprietatea societăţii
OMV  Petrom  S.A.,  identificat  cu  numărul  cadastral  5644,  categoria  de  folosinţă  curţi-
construcţii,  înscris  în  cartea  funciară  nr.  32419  Câmpulung  Moldovenesc  (provenită  din
conversia de pe hârtie a C.F. nr. 14627).

Art.2.-Terenul prevăzut la art. 1 este destinat pentru amenajarea unei parcări.
Art.3.-(1)Preţul de pornire al negocierii terenului se stabileşte în baza unui raport de

evaluare  întocmit  de  un  evaluator  membru  titular  al  Asociaţiei  Naţionale  a  Evaluatorilor
Autorizaţi  din România,  raport  care va fi supus aprobării  Consiliului  Local  al Municipiului
Câmpulung Moldovenesc.

   (2)Plata raportului de evaluare se face din bugetul local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc pe anul 2014.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,

Giosan Mircea

Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI

Toader Mândrilă


