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ROMÂNIA
JUDEŢUL   SUCEAVA

MUNICIPIUL   CÂMPULUNG   MOLDOVENESC
CONSILIUL  LOCAL

   
HOTĂRÂREA Nr. 49
din 31 martie 2008

 
pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 80 din 28

octombrie 2004 cu privire la criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea atribuirii terenurilor în condiţiile Legii 15/2003
 
             Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

 Având în vedere :
            - Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 4648/4.03.2008;
            - Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 4649/2008;
            - Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 4650/4.03.2008;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Procesul verbal al Comisiei pentru identificarea şi inventarierea terenurilor în vederea aplicării Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, înregistrat la nr. 3994 din 22.02.2008;
- Prevederile art. 3 alin. (2)  din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu

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

 
HOTĂRĂŞTE:

 
Art.1.  Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 80/2004 cu privire la  criteriile pentru stabilirea

ordinii de prioritate în vederea atribuirii terenurilor în condiţiile Legii 15/2003 se modifică şi se completează şi se înlocuieşte cu anexa care face parte din
prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data aprobării prezentei, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 80 din 28 octombrie
2004 se abrogă.

Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Ing. Vasile Gorodea

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă
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