
 

 
                                                           ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTÃRÂREA NR. 87 
din 29 septembrie 2016 

 
 

privind transmiterea în folosință gratuită a unui imobil situat în Câmpulung 
Moldovenesc, str. Ciprian Porumbescu nr. 12, sc.  A, ap. 13, aparținând 

domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, către Spitalul 
Municipal Câmpulung Moldovenesc 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 29.09.2016;       

Având în vedere: 
 -Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc 

înregistrată la nr. 20277 din 15.09.2016;  
 -Raportul Serviciului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung 

Moldovenesc,  înregistrat la nr. 20278 din 15.09.2016; 
 -Raportul Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung 

Moldovenesc,  înregistrat la nr. 20280 din 15.09.2016; 
-Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului 

Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 20282 din 15.09.2016; 
     -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

            -Cererea Spitalului Municipal din Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 
13706 din 13.06.2016;  

-Prevederile art. 2 lit. d) și art. 51 lit. a) din Legea locuinței nr. 114/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art. 2 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
            În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45, art. 47 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001, 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
      

HOTÃRÃŞTE: 
 

Art.1.(1)Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a unui imobil situat în 
Câmpulung Moldovenesc, str. Ciprian Porumbescu nr. 12, sc.  A, ap. 13, aparținând 
domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, către Spitalul Municipal 
Câmpulung Moldovenesc. 
            (2)Imobilul prevăzut la alin. (1) se identifică astfel: apartament compus din 

două camere  şi  dependinţe  din  Cartea  Funciară  individuală nr.  30910  –  C1  –  U5  



 

 
Câmpulung Moldovenesc; terenul aferent este identic cu cota de 1/22 din parcela topo 

3730 din CF 30910 Câmpulung Moldovenesc. 
    (3)Transmiterea imobilului se face pentru  o perioadă de  4 ani cu destinația de 

locuință de serviciu pentru medicii din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, care nu dețin locuință pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc. 

       (4)Apartamentul, definit ca locuință de serviciu, va face obiectul unui contract 
de comodat, încheiat între Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc și medicul 
angajat cu contract individual de muncă. 

Art.2.Predarea – primirea bunului imobil prevăzut la art. 1 alin. (1) se face pe bază 
de protocol, care se semnează, în numele Consiliului Local, de Primarul municipiului 
Câmpulung Moldovenesc şi de conducerea Spitalului Municipal Câmpulung 
Moldovenesc. 

Art.3.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de 
specialitate din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc şi conducerea 
Spitalului Municipal din Câmpulung Moldovenesc vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

 Cristinari Filaret 

   Contrasemnează: 
  SECRETARUL MUNICIPIULUI 

  Toader Mândrilă 
 

 


