
 
                                                               ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 142 
din 21 decembrie 2016 

 
 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 101 din 23 decembrie 2004 cu privire la 

 transmiterea în administrare și în mod gratuit a imobilelor compuse din construcții 
și terenurile aferente în care își desfășoară activitatea Spitalul Municipal Câmpulung 

Moldovenesc și Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc 
 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 21 decembrie 2016;       
 Având în vedere: 
 -Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la 
nr. 27227 din 13.12.2016; 
 -Raportul Direcţiei tehnice şi urbanism din cadrul primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc,  înregistrat la nr. 27229 din 13.12.2016; 
 -Raportul Serviciului patrimoniu din cadrul primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc,  înregistrat la nr. 27230 din 13.12.2016; 
 -Raportul Compartimentului juridic din cadrul primăriei municipiului Câmpulung     
Moldovenesc,  înregistrat la nr. 27232 din 13.12.2016; 
 -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
 -Prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea 
unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) art. 45, art. 47 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. 101 din 
23 decembrie 2004 cu privire la transmiterea în administrare și în mod gratuit a imobilelor 
compuse din construcții și terenurile aferente în care își desfășoară activitatea Spitalul Municipal 
Câmpulung Moldovenesc și Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc se modifică și se 
completează după cum urmează: 
   1.Anexa cuprinzând litera A – Spitalul Municipal, se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   2.Se aprobă raportul de evaluare cuprinzând obiectivele: depozit combustibil, rampă 
auto, depozit pentru carburanți, deposit  materiale  pentru  dezinfecție,  cabină  poartă, situate  în  



 
incinta Spitalului Municipal, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.II.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc nr. 101 din 23 decembrie 2004 cu privire la transmiterea în administrare și în mod 
gratuit a imobilelor compuse din construcții și terenurile aferente în care își desfășoară activitatea 
Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc și Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc 
rămân aplicabile. 

  
 

         
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
 Alvirescu Ioana - Tatiana 

            Contrasemnează: 
   SECRETARUL MUNICIPIULUI 

        Toader Mândrilă 
 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


