HCL nr. 87 din 27 octombrie 2011
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL
                                                                                                                        HOTĂRÂREA NR.87
   din 27 octombrie 2011
privind transmiterea suprafeţei de 3,30 ha teren din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul public al
judeţului Suceava şi administrarea Consiliului Judeţean Suceava,
în vederea realizării investiţiei „Modernizare DJ 175B (reclasat din DC 90A, în baza H.G. nr. 540/2000) km 0+000 – 15+000, Pojorâta Rarău”
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 octombrie 2011;          
                                                           
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr.17551 din 18.10.2011;
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 17552
din 18.10.2011.
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local;
- Adresa Consiliului Judeţean Suceava înregistrată la nr. 16405 din 29.09.2011;
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
     În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ã R Ã Ş T E:
Art. 1. Se aprobă transmiterea suprafeţei de 3,30 ha teren din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul public
al judeţului Suceava şi administrarea Consiliului Judeţean Suceava, în vederea realizării investiţiei „Modernizare DJ 175B (reclasat din DC 90A, în baza
H.G. nr. 540/2000) km 0+000 – 15+000, Pojorâta - Rarău”, teren identificat prin lotul nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Predarea-primirea suprafeţei de teren se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.
Art. 3. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

pr. Giosan Teodor

Toader Mândrilă
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