ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 63
din 28 august 2014
privind aprobarea cumpărării unui imobil teren, situat
în str. Alexandru Bogza nr. 7 din municipiul Câmpulung Moldovenesc
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa
ordinară din 28 august 2014;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc,
înregistrată la nr. 15487/2014;
-Raportul Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat la nr. 15488/2014;
-Raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat la nr. 15489/2014;
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
-Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.
50/26.06.2014 cu privire la însuşirea raportului de evaluare pentru estimarea preţului
de piaţă al imobilului teren, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str.
Alexandru Bogza nr. 7 şi împuternicirea comisiei de negociere a preţului de vânzare;
-Procesul-verbal de negociere a preţului de cumpărare, încheiat între Comisia
de negociere a preţului şi a condiţiilor de cumpărare a unor bunuri imobile terenuri
şi/sau construcţii şi reprezentanţii societăţii OMV Petrom S.A., înregistrat la nr.
14407/25.07.2014;
- 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1)Se aprobă cumpărarea imobilului teren situat în municipiul
Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 7, în suprafaţă de 1.585 mp,
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), proprietatea societăţii OMV Petrom S.A., la preţul de 33.480
euro, conform procesului-verbal de negociere înregistrat la nr. 14407/25.07.2014.

(2)Suma aferentă cumpărării imobilului teren, prevăzut la alin. (1), este
prevăzută în bugetul general al municipiului din anul 2014, la capitolul 70.10.50
„Alte servicii în domeniul locuinţelor şi dezvoltării comunale” – activitatea finanţată
din venituri proprii „Piaţa agroalimentară”.
(3)Plata se efectuează în lei la cursul de schimb din data efectuării
tranzacţiei.
Art.2.-(1) Se împuterniceşte primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc
domnul Negură Mihăiță să semneze, în numele Consiliului Local al municipiului
Câmpulung Moldovenesc, contractul de vânzare pentru imobilul teren prevăzut la art.
1 alin. (1).
(2)Taxele notariale şi taxele privind înscrierea terenului la Biroul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpulung Moldovenesc se suportă de municipiu.
Art.3.-Imobilul teren identificat potrivit art. 1 alin. (1) se înregistrează în
domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc şi are destinaţia exclusivă
de parcare.
Art.4.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de
specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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