
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
H O T Ã R Â R EA NR. 84 

din 30 iulie 2015 
 

cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 6782 mp teren proprietatea publică a 
municipiului Câmpulung Moldovenesc și a clădirilor existente pe acest teren proprietatea privată a 

municipiului Câmpulung Moldovenesc, situate în str. Al. I. Cuza fn, Câmpulung Moldovenesc, 
către Fundaţia Caritabilă "Orizonturi" Câmpulung Moldovenesc 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 30 iulie 2015;        

Având în vedere: 
                   - Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la 
nr. 14433 din 14.07.2015; 
            - Raportul  Compartimentului  planificare urbană  și autorizări din  cadrul  Primăriei 
municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 14434 din 14.07.2015; 

     - Raportul  Direcției  economice  din  cadrul   Primăriei  municipiului  Câmpulung  
Moldovenesc, înregistrat la nr. 14435 din 14.07.2015; 

  - Raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, înregistrat la nr. 14436 din 14.07.2015; 
           - Raportul Compartimentului  juridic  din cadrul  Primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, înregistrat la nr. 14437 din 14.07.2015;  
             - Raportul Compartimentului  protecția  mediului din  cadrul Primăriei  municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 14438 din 14.07.2015; 
                     -  Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

     - Cererea  nr .21 din 10.07.2015  a  Fundaţiei Caritabile  "Orizonturi"  Câmpulung 
Moldovenesc, înregistrată la nr. 20CL din 10.07.2015; 
                   - Art.861 alin(3) și art.874 alin (1)  din Legea  nr.287/2009  privind Codul Civil, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c”, 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 Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. (1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 6782 mp teren 
proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc și a clădirilor existente pe acest teren 
proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situate în str. Al. I. Cuza fn, Câmpulung 
Moldovenesc, către Fundaţia Caritabilă "Orizonturi" Câmpulung Moldovenesc. 

       (2) Identificarea terenului și a clădirilor de la alin (1) este prevăzută în anexa nr. 1.
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     (3) 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 fondurile proprii ale 
Fundaţiei Caritabile "Orizonturi" Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea prevederilor legale specifice. 

     (4) Atribuirea în folosinţă gratuită se face pentru o perioadă de 25 ani. 
Art.2. În situaţia în care nu se respectă, în exclusivitate, destinaţia stabilită potrivit art. 1 

alin. (3), atribuirea terenului se reziliază de drept, fără nici o altă procedură jurisdicţională ori pretenţii 
de orice natură din partea Fundaţiei Caritabile "Orizonturi" Câmpulung Moldovenesc. 

Art.3. (1) Se aprobă contractul de atribuire în folosință gratuită a suprafeţei de 6782 mp 
teren și a clădirilor existente pe acest teren, situate în str. Al. I. Cuza fn, Câmpulung Moldovenesc, către 
Fundaţia Caritabilă "Orizonturi" Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr. 2. 

    (2) Predarea-preluarea terenului şi a construcţiilor aferente se face pe bază de proces-
verbal care se semnează, în numele Municipiului Câmpulung Moldovenesc, de către primarul 
municipiului Câmpulung Moldovenesc, după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.4. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 7 din 26 februari 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 Caritabilă "Orizonturi" 
Câmpulung Moldovenesc.  

Art.6. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 

 
 

 
 

   
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 

 Flutur Cristina - Nicoleta 

  Contrasemnează: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

 

Toader Mândrilă 

 


