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MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 100 
din 27 octombrie 2016 

 

pentru completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 48 din 11.10.1999 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu modificările și 

completările ulterioare  
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 27 octombrie 2016; 

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

înregistrată la nr. 22342  din 11.10.2016; 
-Raportul Direcției tehnice și urbanism din cadrul primăriei municipiului Câmpulung 

Moldovenesc, înregistrat la nr. 22343 din 11.10.2016; 
-Raportul Direcției economice din cadrul primăriei municipiului Câmpulung 

Moldovenesc, înregistrat la nr. 22344 din 11.10.2016; 
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10832 din 28.05.2015 privind 

obiectivul de investiții “Rețea de alimentare cu apă strada Sirenei, municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, județul Suceava”; 

-Prevederile art. 3 alin. (1) și (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică şi ale lit. h) din Anexa 3 din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

-Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 1357/2001 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Suceava, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45, art. 47 şi art. 121 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.Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului 

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 48 din 11.10.1999 cu privire la însușirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare, se completează 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2.Documentaţia cuprinzând bunul imobil prevăzut 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.3.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcția economică și 
Serviciul patrimoniu, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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