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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 90

       din 16 mai 2008
 

 privind transmiterea unui imobil – teren în suprafaţă de 2000 mp, proprietate publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc din
domeniul public al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în

domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură – Centrul Judeţean Suceava, pentru amplasarea unei construcţii tip modular cu destinaţia de sediu pentru Centrul Local

Câmpulung Moldovenesc          
 

Consiliul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din 16 mai 2008;                 
                                                           

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr.8715/2008;
- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 8716/2008;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 8717/2008;
- Solicitarea nr. 8573/12.05.2008 a Guvernului României, reprezentat prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind trecerea unui

bun din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale -   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Suceava;

- Dispoziţiile art. 9 alin. (2) şi 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”, art. 45, art. 47, art. 49 şi art. 123  alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice
locale, republicată,
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 
                   Art.1. Se aprobă transmiterea unui imobil – teren în suprafaţă de 2000 mp, proprietate publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc,
având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al Municipiului Câmpulung
Moldovenesc şi din administrarea
Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale –
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Suceava, pentru amplasarea unei construcţii tip modular cu destinaţia de sediu
pentru Centrul Local Câmpulung Moldovenesc. 
               Art.2. Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între Consiliul Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Suceava.
               Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc va pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri, prin semnarea Protocolului de predare-
primire a imobilului – teren încheiat cu reprezentantul legal al Centrului Judeţean A.P.I.A. Suceava.
               Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.71/28.06.2007 cu
privire la trecerea suprafeţei de 2000 mp teren proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al
municipiului Câmpulung Moldovenesc în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Sucursala Suceava, se abrogă.
                    Art.5. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                              

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Dr. Ştefan Ionescu

              Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
 
              Toader Mîndrilă
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