
 1 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 108 
din 27 noiembrie 2014 

 
 

pentru modificarea alineatului 2 al articolului  1 din Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 66 din 10 mai 2012 cu privire la 
aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 207 mp situat în strada 

Calea Bucovinei nr.81, proprietatea privată a municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Antonesei Eugen 

 
 
 

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

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

înregistrată la nr. 21205 din 11.11.2014; 
     - Raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului 
Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 21206 din 11.11.2014; 
      - Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
     - Prevederile art. 4 și art. 6 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările  și complrtările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) art. 45, art. 47 şi art. 123 
alin.(1), (3) și (4) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.I.-Alineatul 2 al articolului  1 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 66 din 10 mai 2012 cu privire la aprobarea 
vânzării directe a terenului în suprafaţă de 207 mp situat în strada Calea Bucovinei 
nr.81, proprietatea privată  a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea 
dreptului de preempţiune pentru Antonesei Eugen, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

"(2)Terenul care urmează a fi vândut se identifică prin cota de 1/2 din 
corpul de proprietate 35848 din C.F. 35848, a comunei cadastrale Câmpulung 
Moldovenesc și corpul de propritate 35849 din C.F.  a comunei cadastrale Câmpulung 
Moldovenesc. Terenul este aferent construcţiilor proprietatea domnul Antonesei 
Eugen şi curţii acestuia."  
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Art.II.-Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc nr. 66 din 10 mai 2012 cu privire la aprobarea vânzării 
directe a terenului în suprafaţă de 207 mp situat în strada Calea Bucovinei nr.81, 
proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea 
dreptului de preempţiune pentru Antonesei Eugen, rămân aplicabile. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

  Giosan Mircea 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


