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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ã R Â R EA NR. 86 
din 30 iulie 2015 

 
 

privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafaţă 
de 38 mp, proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în strada 
Gheorghe Doja nr. 4, Câmpulung Moldovenesc,în favoarea proprietarului construcției 

situate pe acest teren, domnul Cazacu Fănel 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.07. 2015;        

Având în vedere: 
  - Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 

14427 din 14.07.2015;  
  - Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrat la nr. 14428 din 14.07.2015; 
  - Raportul Compartimentului planificare urbană și autorizări din cadrul Primăriei municipiului 

Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 14429 din 14.07.2015; 
 - Raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung 

Moldovenesc, înregistrat la nr. 14430 din 14.07.2015; 
      - Raportul Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrat la nr. 14431 din 14.07.2015; 
            -  Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
            - Cererea d-lui Cazacu Fănel, înregistratã la nr. 13 CL din 10.06.2015; 
            - Prevederile art. 693-702 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45 alin (3) și art. 121 alin (2) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

                                                      H O T Ã R Ã Ş T E: 
 
 

Art.1. (1) Se aprobã constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în 
suprafaţă de 38 mp, proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în strada 
Gheorghe Doja nr. 4, Câmpulung Moldovenesc, în favoarea proprietarului construcției situate pe acest 
teren, domnul Cazacu Fănel. 

    (2) Dreptul de superficie asupra terenului se constituie în vederea modernizării construcției 
existente - atelier vulcanizare și pentru desfășurarea activităților de comercializare piese auto.  

      (3) Terenul se identifică prin parc. 5076 de 38 mp din CF 32633 Câmpulung Moldovenesc și 
este aferent construcției identificate cadastral cu nr. 5076-C1, atelier vulcanizare. 

Art.2. (1) Durata constituirii dreptului de superficie este de 15 ani, începând cu data semnării 
actului de constituire a dreptului de superficie. 
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     (2) Constituirea dreptului de superficie potrivit art. 1 se face cu titlu oneros, în schimbul plății de 
către domnul Cazacu Fănel a unui preț de 450 lei/an și se însușește raportul de evaluare elaborat de 
SOLOEXTREM TOUR S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Contractul de constituire a dreptului de superficie se întocmește în formă autentică, iar 
cheltuielile necesare autentificării precum și toate taxele ocazionate de înscrierea în cartea funciară, sunt 
în sarcina domnului Cazacu Fănel.  

Art.4. 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 

 


