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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
H O T Ă R Â R E A Nr. 148

din 23 noiembrie 2008
 

privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor terenuri în suprafaţă totală de 25 mp proprietatea publică a municipiului Câmpulung
Moldovenesc,

din administrarea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc
în administrarea S.C. E-ON MOLDOVA S.A.

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 noiembrie 2008;
Având în vedere:
-    Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 21241 din 23.11.2008;
-    Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 21242 din 23.11.2008;
-    Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
-    Adresa nr. 457 din 23.11.2008 a S.C. E-ON MOLDOVA S.A.- Departament exploatare reţea C.E. Suceava;
-    Prevederile art. 12 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, art. 45 şi art. 47 din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 

Art.1. (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a unor terenuri în suprafaţă totală de 25 mp, teren proprietatea publică a Municipiului
Câmpulung Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea S.C. E-ON MOLDOVA S.A. în
vederea amplasării de construcţii şi echipamente specifice.

 (2) Terenurile prevăzute la alin (1) sunt situate în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, cu următoarele amplasamente -  str. Alexandru cel Bun
- 10 mp; str. O. Băncilă – 5 mp şi str. Cuza Vodă – 10 mp.

Art.2. Nerespectarea destinaţiei terenurilor transmise gratuit în administrare, pentru construcţii şi echipamente specifice serviciilor de
distribuţie a energiei electrice – duce la retragerea imediată a dreptului de administrare, fără nici o altă procedură administrativă şi/sau judecătorească.

Art.3. Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol, care va fi semnat în numele Consiliului Local, de către
Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc şi de reprezentanţi E-ON Moldova S.A.

Art.4. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia tehnică din cadrul Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                

pr. Giosan Teodor

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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