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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA NR.86

din 27 octombrie 2011
 

cu privire la trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului
Câmpulung Moldovenesc a unei suprafeţe de teren şi completarea inventarului bunurilor

care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, înscris în
anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc

nr. 48/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc
 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2011,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr. 17547 din 18.10.2011;
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu, înregistrat la nr.17548/18.10.2011;
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local;
- Prevederile art. 3 alin. (4) şi art. 8 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările

ulterioare şi ale Anexei nr. 3 la Normele tehnice cuprinzând unele categorii de bunuri care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor şi
municipiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999;

- Prevederile Hotărârii Guvernului României. nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, anexa nr. 3 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.(2) lit. c) , art. 45, art. 47 şi art. 120 alin. (1) 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. Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul public al municipiului Câmpulung
Moldovenesc a suprafeţei de 19521 mp teren, aferent platformei de deşeuri a municipiului Câmpulung Moldovenesc, identificat după cum urmează:
Cartea funciară 13927 Câmpulung cu parcelele 3207-3210-3211-3208/1-3209/3-3395/20-3394 şi Cartea funciară 4908 Câmpulung cu parcela 1N, parte
a parcelei 5207/57.

Art.2. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului
Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 48 din 11.10.1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Documentaţia cuprinzând bunurile imobile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre se transmite Consiliului Judeţean Suceava în vederea
aplicării procedurilor de completare a Hotărârii Guvernului României nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi
al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin  Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

pr. Giosan Teodor
 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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