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HOTĂRÂREA NR. 66 
din 28 august 2014  

 
cu privire la schimbarea destinaţiei imobilului din strada Sirenei nr. 5, din imobil cu 

destinaţia de club "Vila Stadion" în spațiu pentru desfășurarea activității Grădiniței cu 
program prelungit "Căsuța piticilor" Câmpulung Moldovenesc, precum  şi transmiterea în 

administrare şi în mod gratuit a imobilului aflat în domeniul public al Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc din administrarea Consiliului Local al municipiului Câmpulung 

Moldovenesc în administrarea Grădiniței cu program prelungit "Căsuța piticilor", 
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. 15611 din 18.08.2014;  
 -Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, înregistrat la nr. 15612 din 18.08.2014; 
 -Raportul Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, înregistrat la nr. 15613 din 18.08.2014; 
 -Raportul Direcţiei tehnice și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, înregistrat la nr. 15614 din 18.08.2014; 
 -Raportul Comisie de specialitate a Consiliului Local;  
 -Certificatul de urbanism nr. 217 din 11.08.2014; 
          -Cererea Grădiniței cu program prelungit "Căsuța piticilor", Câmpulung Moldovenesc 
nr. 601 din 18.08.2014, înregistrată la nr. 15588 din 18.08.2014, 
            În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și d), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 1, art. 45, art. 
47, art. 49 şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
 Art.1.-Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului din strada Sirenei nr. 5, din 
imobil cu destinaţia de club "Vila Stadion" în spațiu pentru desfășurarea activității 
Grădiniței cu program prelungit “Căsuța piticilor” Câmpulung Moldovenesc. 
           Art.2.-(1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului 
Câmpulung Moldovenesc în administrarea Grădiniței cu program prelungit “Căsuța 
piticilor” Câmpulung Moldovenesc, a imobilului aflat în domeniul public al Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc  situat în strada  Sirenei nr. 5, Câmpulung Moldovenesc. 
      (2)Imobilul se identifică cu parc. 256/1-C1 din cartea funciară 35763 Câmpulung 
(provenită din conversia CF 13306). 
                (3)Transmiterea bunului imobile se face în mod gratuit şi pe o perioadă de 1 an.  
      (4)Închirierea, concesionarea precum şi orice fel de acte juridice de dispoziţie în 
legătură cu bunul imobil transmis în administrare se pot face numai cu aprobarea expresă şi 
prealabilă a Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc. 

 



         Art.3.-Predarea – primirea bunului imobil prevăzute la art. 2 se va face pe bază de 
protocol, care va fi semnat, în numele Consiliului Local, de către Primarul municipiului 
Câmpulung Moldovenesc şi de conducerea instituţiei de învăţământ.  

          Art.4.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate 
şi conducerea instituţiei de învăţământ va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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