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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 126
din 21 decembrie 2010

 

cu privire la aprobarea vânzării directe a bunurilor imobile (construcţii şi teren aferent) proprietatea privată
a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situate în strada O. Băncilă nr. 14, către chiriaşii Berenţan Daniela Mihaela şi Pauliuc Mihai

 
 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2010;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 23177 din 10.12.2010;
- Raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 23178 din

10.12.2010;
- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 23179 din

10.12.2010;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Cererile doamnei Berenţan Daniela Mihaela, înregistratã la nr. 288/2010 şi a domnului Pauliuc Mihai, înregistrată la nr. 36/2010;
- Prevederile art. 9 din Legea 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în

proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) art. 45, art. 47 şi art. 123 alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art.1.-Se aprobă dezmembrarea suprafeţei de 330 mp situate în str. O. Băncilă nr. 14, identificate prin imobilul cu nr. cadastral 31701

compus din parc. 1CC proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, în:
-   cadastral 31947 compus din parc. 1CC de 138 mp cu anexele C1 şi C2;
-   cadastral 31948 compus din parc. 1CC de 122 mp;
-   cadastral 31949 compus din parc. 1CC de 70 mp cu casa C1.
 
Art.2.-Se aprobă raportul de evaluare a bunurilor imobile (casă şi anexă) situate în str. O. Băncilă nr. 14, Municipiul Câmpulung

Moldovenesc, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art.3.-(1)Se aprobă vânzarea directă către chiriaşa Berenţan Daniela Mihaela a lotului 1 format din:
- terenul în suprafaţă de 122 mp identificat prin corpul de proprietate 31948
- apartamentul 1 compus din încăperile notate cu nr. 1 şi 2 precum şi suprafaţa de 16,67  mp reprezentând cota aferentă din părţile

comune construcţiei şi din terenul în suprafaţă de 70 mp, identificate prin parte din imobilul cu nr. cadastral 31949 Câmpulung.
(2)Preţul de vânzare a lotului 1 este de  20626 lei, la care se adaugă TVA şi se achită integral la semnarea contractului de vânzare –

cumpărare .
 
Art.4.-(1) Se aprobă vânzarea directă către chiriaşul Pauliuc Mihai a lotului 2 format din:
- terenul în suprafaţă de 138 mp identificat prin corpul de proprietate 31947
- apartamentul 2 compus din încăperile notate cu 3-11, precum şi suprafaţa de 54,33  mp reprezentând cota aferentă din părţile comune

construcţiei şi din terenul în suprafaţă de 70 mp, identificate prin parte din imobilul cu nr. cadastral 31949 Câmpulung.
 (2) Preţul de vânzare a lotului 2 este de 34041 lei, la care se adaugă TVA şi se achită integral la semnarea contractului de vânzare –

cumpărare.
 
Art.5.-(1) Se împuterniceşte primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, domnul Gabriel Constantin Şerban să semneze, în numele

Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, contractul de vânzare – cumpărare pentru bunurile prevăzute la art. 3 şi art. 4.
(2)Taxele notariale şi cele privind înscrierea terenului în Cartea Funciară se suportă de către beneficiarii-cumpărători.
 
Art.6.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Niga Gheorghe
 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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