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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr.33

din 31 ianuarie 2008
 

pentru modificarea alineatului (3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 70/2007 cu privire la
transmiterea în administrare şi în mod gratuit a unor imobile/clădiri şi terenul  aferent instituţiilor de învăţământ, aflate în domeniul public al

municipiului Câmpulung Moldovenesc şi administrarea Consiliului Local din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
Moldovenesc  în administrarea Grupului Şcolar nr. 1, Grupului Şcolar Silvic, Şcolii nr. 3 “Bogdan Vodă” şi Şcolii nr. 4 “Teodor Ştefanelli” din

municipiul Câmpulung Moldovenesc 
 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 31 ianuarie 2008,   
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr.1500/2008;
- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 1501/2008;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 1502/2008;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Dispoziţiile art.12 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi

completările ulterioare;
               În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit.”a”, alin 6 lit.”a” pct.1, art. 45 şi art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată,
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 
                 Art.I. Alineatul (3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 70/2007 cu privire la transmiterea în
administrare şi în mod gratuit a unor imobile/clădiri şi terenul  aferent instituţiilor de învăţământ, aflate în domeniul public al municipiului Câmpulung
Moldovenesc şi administrarea Consiliului Local din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc  în administrarea Grupului
Şcolar nr. 1, Grupului Şcolar Silvic, Şcolii nr. 3 “Bogdan Vodă” şi Şcolii nr. 4 “Teodor Ştefanelli” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, se modifică şi va
avea următorul cuprins:

„(3) Închirierea bunurilor imobile transmise în administrare  se face direct de instituţia de învăţământ iar sumele rezultate constituie
venituri proprii ale acesteia”.

    Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 70/2007 cu privire la transmiterea în
administrare şi în mod gratuit a unor imobile/clădiri şi terenul  aferent instituţiilor de învăţământ, aflate în domeniul public al municipiului Câmpulung
Moldovenesc şi administrarea Consiliului Local din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc  în administrarea Grupului
Şcolar nr. 1, Grupului Şcolar Silvic, Şcolii nr. 3 “Bogdan Vodă” şi Şcolii nr. 4 “Teodor Ştefanelli” din municipiul Câmpulung Moldovenesc rămân aplicabile.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                              
Nicolai Vranău

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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