
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru înfiinţarea comunei Capu Câmpului, prin
reorganizarea comunei Valea Moldovei, judeţul Suceava

Localitatea Capu Câmpului, din judeţul Suceava, este atestată documentar
încă din anul 1514, când domnitorul Bogdan Voievod, fiul lui Ştefan cel Mare,
cumpără satul Bucureşti Mici de la boierul Ilizescu şi îl donează mănăstirii
Voroneţ.

Acest sat Bucureşti Mici, cuprinde actualul teritoriu al satelor Capu
Codrului pe malul stâng şi Capu Câmpului pe malul drept al râului Moldova.
Această informaţie este atestată în actul de donaţie al satului Bucureşti Mici,
mănăstirii Voroneţ.

Iniţial comuna Capu Câmpului era compusă dintr-un singur sat (Capu
Câmpului), aşezat pe malul drept al râului Moldova în aval de oraşul Gura
Humorului la o distanţă de 12 km şi în amonte de comuna Valea Moldovei.

În prezent această localitate se întinde pe o suprafaţă totală de 5.321 ha,
din care 4.000 ha fond forestier, 660 ha arabil, 291 ha păşune, 303 ha teren forestier
aparţinând obştii Capu Câmpului, având o populaţie de 2.327 locuitori cu un număr
de 886 familii.

Locuitorii satului Capu Câmpului sunt nevoiţi să parcurgă între 6-10 km
pentru a ajunge la sediul primăriei din Valea Moldovei sau la alte instituţii din
centrul comunei pentru a-şi rezolva problemele.

Din aceste motive, locuitorii fostei commune Capu Câmpului doresc
reînfiinţarea acesteia, mai ales că există un sediu al fostei primării, trei şcoli
generale, o bibliotecă, spaţiu pentru postul de poliţie, un dispensar uman, un
dispensar veterinar, un oficiu poştal, o centrală telefonică, un cămin cultural, o
farmacie umană, o farmacie veterinară, o brutărie şi mai multe societăţi comerciale.

Locuitorii fostei comune Capu Câmpului doresc reînfiinţarea acesteia şi
în acest sens şi-au exprimat opţiunea în cadrul referendumului local, organizat la
data de 20 octombrie 2002, pe întreg teritoriul comunei Valea Moldovei, când 97%
din voturile valabil exprimate au fost pentru reînfiinţarea comunei Capu Câmpului.

Locuitorii din fosta comună Capu Câmpului consideră că prin
reînfiinţarea acestei noi comune se repară abuzul săvârşit în timpul comunismului,
în anul 1968.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru înfiinţarea comunei Capu Câmpului, prin reorganizarea comunei Valea
Moldovei, judeţul Suceava.


