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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 70
din 28 iunie 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 28 iunie 2007,                 

                                                           
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr.11543/2007;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 11544/2007;
- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 11545/2007;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Cererea Grupului Şcolar nr. 1 înregistrată la nr. 3401 din 14.02.2007; cererea Grupului Şcolar Silvic înregistrată la nr. 5810 din

15.03.2007; cererea Şcolii nr. 3 “Bogdan Vodă” înregistrată la nr. 5780 din 15.03.2007 şi cererea Şcolii nr. 4 “Teodor Ştefanelli” înregistrată la nr. 5622 din
13.03.2007;

- 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, 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. (1) Se aprobă  transmiterea 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 a imobilelor formate din
clădiri şi terenul aferent instituţiilor de învăţământ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Transmiterea bunurilor imobile se face în mod gratuit şi pentru o perioadă de 10 ani.  
(3) Închirierea, concesionarea precum şi orice fel de acte juridice de dispoziţie în legătură cu bunurile imobile transmise în administrare se

pot face numai cu aprobarea expresă şi prealabilă a Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc.   
Art.2.  Predarea-primirea bunurilor imobile prevăzute în anexa de 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 conducerile instituţiilor de învăţământ.
Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia tehnică din cadrul Primăriei şi conducerile instituţiilor de învăţământ

nominalizate în anexă, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                

Dr. Florin Frăţeanu

 Contrasemnează:
 

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
 

Toader Mîndrilă
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