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                                                           ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTÃRÂREA NR. 134 
                                                     din 21 decembrie 2016 

 
privind aprobarea Regulamentului pentru procedura de vânzare și/sau 

închiriere a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc 

 
 

           Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 21 decembrie 2016;       
           Având în vedere: 

-Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc 
înregistrată la nr. 25175 din 15.11.2016;  

-Raportul Serviciului patrimoniu din cadrul primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc,  înregistrat la nr. 25177 din 15.11.2016; 

-Raportul Compartimentului spațiu locativ din cadrul primăriei municipiului 
Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 25178 din 15.11.2016; 

-Raportul Direcţiei economice din cadrul primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc,  înregistrat la nr. 25181 din 15.11.2016; 

-Raportul Direcţiei tehnice şi de urbanism din cadrul primăriei municipiului 
Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 25180 din 15.11. 2016; 

-Raportul Compartimentului juridic din cadrul primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc,  înregistrat la nr. 25183 din 15.11.2016; 

      -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Prevederile art.13 alin (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-Prevederile art. 6 din Decretul - lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe 
construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art. 1  și art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi 
spaţii cu altă destinaţie, construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice şi 
bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-Prevederile art. 42 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art. 7 alin (1)-(9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică, republicată; 

-Prevederile art. 42.1 lit. A și lit. B din Normele metodologice de aplicare unitară a 
Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în  perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007 cu modificările și 
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completările ulterioare; 
-Prevederile art. 30, din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinței nr.144/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 cu 
modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. b), art. 45, art. 47 și art. 123 din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
                                                
                                        HOTÃRÃŞTE: 

 

 Art.1.Se aprobă Regulamentul pentru procedura de vânzare și/sau închiriere a bunurilor 
imobile din domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2.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 
 


