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MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 71 

din 25 iunie 2015 
 

privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere, cu plată, asupra imobilului-
teren cu numărul cadastral 35820 Câmpulung - ca fond aservit, proprietatea privată a 

municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în str. N. Iorga nr. 3 din municipiul  
Câmpulung Moldovenesc, în favoarea imobilelor-teren identificat  

cu numerele cadastrale 31170 și 33854 Câmpulung - ca fond dominant 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară 
din 25 iunie 2015;       
      - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată 
la nr. 12356 din 15.06.2015;  
    - Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, înregistrat la nr. 12357 din 15.06.2015; 
     - Raportul Direcţiei tehnice şi urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, înregistrat la nr. 12358 din 15.06.2015; 
                 - Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
                  - Cererea d-lui Niga Gheorghe înregistrată la nr. 10646 din 26.05.2015, 
             - Art. 755, 756, 759, 761, 765 și 767  din  Legea  nr. 287/2009  privind  Codul  civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
             În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45, art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

     Art.1.-(1)Se aprobă instituirea unui drept de servitute de trecere, cu plată, asupra 
imobilului-teren cu numărul cadastral 35820 Câmpulung - ca fond aservit, proprietatea privată a 
Municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în strada Nicolae Iorga nr. 3 din municipiul 
Câmpulung Moldovenesc, în favoarea imobilelor-teren identificat cu numerele cadastrale 31170 și 
33854 Câmpulung - ca fond dominant. 

    (2) Servitutea prevăzută la alin. (1) se instituie pentru trecerea cu autovehiculul și 
piciorul, pe tronsonul notat cu nr. 16-31-32-30-39-38-36-35-34-33-15 cu suprafața de 126 mp, parte 
din imobilul cu numărul cadastral 35820 Câmpulung, conform planului de amplasament și 
delimitare a imobilului, anexa nr. 1. 
              Art.2.-Se aprobă  prețul  instituirii dreptulului de servitute, la valoarea de 230 lei/an, 
conform raportului de evaluare, anexa nr. 2. 
             Art.3.-(1)Se  împuternicește  primarul   municipiului  Câmpulung  Moldovenesc  să 
semneze, în numele Municipiului Câmpulung Moldovenesc, actul privind instituirea dreptului de 
servitute pentru terenul prevăzut la art. 1. 

 (2)Documentația și taxele privind procedurile notariale și înscrierea la cartea 
funciară privesc, în exclusivitate, pe proprietarul fondului dominant, domnul Niga Gheorghe. 
                    Art.4.-Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
                  Art.5.-Primarul  Municipiului   Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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