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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 94 
din 27 octombrie 2014 

 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 

65 din 28 august 2014 cu privire la transmiterea în administrare şi în mod gratuit a imobilului 
situat în strada Sirenei nr. 3B Câmpulung Moldovenesc aflat în domeniul privat al 

Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc în administrarea Grădiniței cu program prelungit "Căsuța piticilor" 

Câmpulung Moldovenesc 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
ordinară din 27 octombrie 2014;       

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrată la nr. 19573 din 16.10.2014;  

-  Adresa Instituției Prefectului - Județul Suceava nr. 11019/C.Ar./2014, înregistrată 
la nr. 22C.L./01.10.2014; 

- Raportul Direcţiei tehnice și urbanism din cadrul Primăriei municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 19574 din 16.10.2014; 

      -  Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
- Hotărârea Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul 

privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective; 

- Art. 19 alin (1) lit e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și d), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 1, art. 45, art. 
47, art. 49 şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.I.-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 

65 din 28 august 2014 cu privire la transmiterea în administrare şi în mod gratuit a imobilului 
situat în strada Sirenei nr. 3B Câmpulung Moldovenesc aflat în domeniul privat al Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc în administrarea Grădiniței cu program prelungit "Căsuța piticilor" Câmpulung 
Moldovenesc, se modifică după cum urmează: 

1. Titlul hotărârii va fi:"Hotărârea cu privire la transmiterea în administrare şi în 
mod gratuit a imobilului situat în strada Sirenei nr. 3B Câmpulung Moldovenesc aflat în 
domeniul public al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi administrarea Consiliului Local al 
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Municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Grădiniței cu program prelungit 
"Căsuța piticilor" Câmpulung Moldovenesc". 

2. Articolul 1 alineatul 1 va avea următorul cuprins: 
"Art.1.(1) Se aprobă transmiterea imobilului situat în strada Sirenei nr. 3B 

Câmpulung Moldovenesc, aflat în domeniul public al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea 
Grădiniței cu program prelungit “Căsuța piticilor” Câmpulung Moldovenesc". 

Art.II.-Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc nr. 65/2014 își mențin valabilitatea. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Cîrmaci Nicolai 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


