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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat 
al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile 

Cu pnvire la proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
Municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor imobile, facem următoarele precizări: 

Bunurile care fac obiectul proiectului sunt reprezentate de spaţiile situate la etajul 1 al clădirii 
"Fosta primărie", acestea sunt înregistrate în evidenţiatele noastre, la domeniul privat al localităţii şi, 
în anii anteriori, au fost închiriate ca sedii ale organizaţiilor locale ale partidelor, birourilor 
parlamentare, diverselor asociaţii şi organizaţii locale. 
În anexa la proiectul de hotărâre sunt prevăzute suprafaţa, identificarea şi descrierea spaţiilor, 
respectiv: 
- Apartament format din spaţiile notate de la 1 la 14, cu suprafaţa totală (inclusiv balcon) de 

243 mp 

- Apartament format din spaţiile notate de la 1 la 13, cu suprafaţa totală (inclusiv balcoane) 
de 212.4 mp 

Comisia specială care întocmeşte şi actualizează inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul 
public şi privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc numită prin Dispoziţia primarului 
municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 169 din 26.06.2020, a analizat bunurile care fac obiectul 
acestui proiect de hotărâre şi a propus atestarea apartenenţei acestora la domeniul privat al 
municipiului, pentru a se putea înscrie dreptul de proprietate în favoarea municipiului. În evidenţele 
cărţii funciare acestea sunt înregistrate având ca proprietatea a Comunei Câmpulung. 

Potrivit art. 41, alin (5"2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede: În cazul imobilelor proprietate privată 
a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează in baza actelor de 
proprietate, iar in lipsa acestora, in temeiul hotărârii Guvernului, a consiliului judeţean şi a 
consiliului local de atestare a apartenenţei la domeniul privat, însoţită de orice alt inscris 
administrativ emis cu privire la imobil, in condiţiile legii, care conjirmă identitatea dintre imobilul 
din documentaţia cadastrală şi cel a cărui in tabu Iare se solicită, faptul că imobilul jigurează in 
inventarul bunurilor imobile proprietate privată, precum şi de certificatul de atestare jiscală. 
Având în vedere cele mai sus menţionate, pentru înscrierea în cartea funciară a 
apartamentelor în CF-uri individuale şi înscrierea dreptului de proprietate pentru Municipiul 
Câmpulung Moldovenesc, este necesară adoptarea hotărârii. 

Notă: Bunurile imobile nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate 
privată sau de restituire depuse în temeiul actelor norrriative cu caracter special privind fondul funciar, 
respectiv celor care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român 
în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. 
Cu argumentele m isus menţionate, proiectul de hotărâre este necesar şi oportun. 
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