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MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 130 
din 15 decembrie 2016 

 
 

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale 
 și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., 

a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării  
obiectivului de investiții 

“Construire Complex Sportiv în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul 

Suceava” 
 
 

Consiliul Local al municipiului  Câmpulung  Moldovenesc, întrunit  în  şedinţa 
extraordinară din data de 15 decembrie 2016, 

Având în vedere: 
  -Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 

înregistratã la nr. 27357 din 14.12.2016; 

               -Raportul Direcției tehnice și urbanism, înregistrat la nr.27358 din 14.12.2016; 
 -Raportul Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 27359 din 14.12.2016; 

           -Adresa Companiei Naționale de Investiții nr. 10020/04.07.2016  înregistrată 
la nr. 15721/12.07.2016;                          
   -Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind  înființarea   Companiei  Naționale 
de Investiții “C.N.I.” S.A., cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45, art. 47 și art. 124 din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE  : 
 

 

Art.1.Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale și 
Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza 
de protocol, a amplasamentului, construcții și teren aferent, situat în municipiul 
Câmpulung Moldovenesc, strada Sirenei nr. 5 și aflat în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, construcții cu suprafață de 2604 mp 
(construcțiile C1 de 85 mp, C2 de 215 mp, C3 de 2100 mp, C4 de 113 mp și C5 de 91 
mp) și teren aferent în suprafață de 37781 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 
37313 Câmpulung, nr. topo 37313, nr. topo 37313-C1, nr. topo 37313-C2, nr. topo 
37313-C3, nr. topo 37313-C4 și Cărții funciare nr. 37312, nr. topo 37312, liber de 
orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a 
obiectivului de investiții “Construire Complex Sportiv în municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, județul Suceava”. 

Art.2.Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 



Art.3.Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, a cheltuielilor pentru racordurile la 
utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). 

Art.4.Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, se obligă să 
asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și 
organizarea șantierului. 

Art.5.Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și 
lucrări finanțate de UAT Câmpulung Moldovenesc în valoare de 482.398 lei cu TVA. 

Art.6.Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc se obligă ca, 
după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația 
acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani. 

Art.7.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de 
specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

 Alvirescu Ioana - Tatiana 

   Contrasemnează: 
  SECRETARUL MUNICIPIULUI 

  Toader Mândrilă 
 

 

 


