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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
H O T Ă R Â R EA Nr. 123
din 31 octombrie 2007

 

privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei locuinţelor, a 12 parcele teren situat în strada Buneşti fn., Câmpulung
Moldovenesc,

 conform Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2007,    
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 19382 din 12.10.2007;
- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 19383 din 12.10.2007;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 19384 din 12.10.2007;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu

modificările şi completările ulterioare;
-  Hotărârea Guvernului României nr. 896/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c” şi art. 36 alin. (9), art. 45, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale,
republicată,

 
H O T Ă R Ă Ş T E

 
Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei locuinţelor, a 12 parcele teren situate pe strada Buneşti fn.,

Câmpulung Moldovenesc, conform Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
Art.2. Parcelele care se atribuie în folosinţă gratuită sunt identificate conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să înceapă construirea locuinţei în termen

de 1 an de zile de la data atribuirii terenului şi să finalizeze în termen de 2 ani de la obţinerea autorizaţiei de construire.
Art.4. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                

Ing. Petruţi Vasile

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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