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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr.114

din 30 noiembrie 2006
privind asocierea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc cu Asociaţia „Centrul Regional pentru Siguranţă Rutieră” în

vederea realizării proiectului pilot de siguranţă rutieră ProSiguR
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 30 noiembrie 2006;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 18794/2006;
- Raportul Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 18795/2006;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Adresa nr. 128780/19.11.2006 a Poliţiei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 18647/2006;
În temeiul art. 38 alin. (6) lit. „a” pct. 7, art 46, art. 48 şi art. 50 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale aşa cum a fost

modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006,
H O T Ă R Ă Ş T E

 
Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc cu asociaţia „Centrul regional pentru Siguranţă

Rutieră” Bucureşti în vederea realizării proiectului pilot de siguranţă rutieră – ProSiguR.
Art.2. (1) Se împuterniceşte Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc să semneze contractul de asociere ce se încheie  între

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc şi Asociaţia „Centrul regional pentru Siguranţă Rutieră”.
(2) Contractul de asociere, prevăzut în anexă, face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Proiectul se derulează pe o perioadă de 3 ani. Pe perioada derulării contractului sumele încasate din amenzile aplicate pentru

contravenţiile constate cu echipamentele instalate prin acest proiect se evidenţiază la nivelul Primăriei separat de celelalte amenzi de circulaţie şi se fac
venit la bugetul local.

Art.4. La finalizarea contractului echipamentele instalate prin proiectul prevăzut la art.1 intră în patrimoniul public al municipiului
Câmpulung Moldovenesc.

Art.5. Centrul regional pentru Siguranţa Rutieră (IRSA-Ro) se obligă:
a) să pună la dispoziţie un sistem complet funcţional pentru supraveghere şi control al traficului rutier;
b) să pună la dispoziţie expertiza şi asistenţa tehnică de specialitate necesară pentru derularea în bune condiţii a proiectului;
c) să instaleze echipamentul de supraveghere şi control al traficului în locaţiile stabilite de comun acord cu reprezentanţii municipalităţii şi

ai Poliţiei Rutiere;
d) să întreprindă toate demersurile necesare pentru buna funcţionare a sistemului pe toată durata proiectului;
e) să urmărească evoluţia numărului de amenzi încasate şi să realizeze semestrial rapoarte de situaţie care să conţină recomandări

pentru îmbunătăţirea gradului de siguranţă rutieră pe sectoarele supravegheate;
f) să instruiască experţii de siguranţă rutieră din cadrul municipiului Câmpulung Moldovenesc şi alţi experţi desemnaţi;
g) să transfere cu titlul gratuit municipiului Câmpulung Moldovenesc dreptul de proprietate asupra echipamentului de supraveghere şi

control a traficului.
Art.6. Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc se obligă să pună la dispoziţie şi să asigure locurile de amplasare a

echipamentului de supraveghere şi control a traficului stabilite de comun acord cu Poliţia Rutieră şi Centrul regional pentru Siguranţa Rutieră. 
Art.7. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                
Consilier Ioan Piticari

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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