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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr.30

din 31 ianuarie 2008
 

cu privire la aprobarea ieşirii din indiviziune pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc str. 22 Decembrie nr. 2, judeţul
Suceava

 
Consiliul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008,

                                                           
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr.1541/2008;
- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 1542/2008;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 1543/2008;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Dispoziţia de restituire nr. 707/04.05.2007 emisă de Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc;
- Dosarul nr. 2613/206/2007, aflat pe rolul Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, având ca obiect „ieşire din indiviziune”;
- Prevederile art.728 din Codul Civil.

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

H O T Ă R Ă Ş T E
 
                 Art.1.  Aprobă ieşirea din indiviziune pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr.2, judeţul Suceava,
identificată cu parcela topo nr. 2198, compusă din demisol, parter, etaj I şi etaj II, înscrisă în cartea funciară nr. 7233 a comunei cadastrale Câmpulung
Moldovenesc, cu suprafaţa utilă totală de 913,78 mp, după cum urmează:

- Vranău Nicolai şi alţii – 454,19 mp;
- Bumbac Bogdan Cristian – 147,52 mp;
- Municipiul Câmpulung Moldovenesc – 312,07 mp.

    Art.2. Îşi însuşeşte Raportul de expertiză privind ieşirea din indiviziune pentru clădirea situată în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. 22
Decembrie nr.2, judeţul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia tehnică şi Compartimentul juridic din cadrul Primăriei, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                         
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                              
Nicolai Vranău

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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