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ROMÂNIA
JUDEŢUL  SUCEAVA

MUNICIPIUL  CÂMPULUNG  MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 122

din 25 septembrie 2008
 

cu  privire la completarea Capitolului 3 la Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung
Moldovenesc

 
            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2008,
            Având în vedere:
            - Expunerea de motive a consilierului local Vargan Vasile, înregistrată la nr. 15722/10.09.2008;
            - Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 15723/10.09.2008;
            - Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Art. 13 lit. (e), art. 25 alin. (1), art. 44 alin. (3) şi art. 46 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.(5), lit. “c”, art.45, alin.(2), lit. “e”, art.47 şi art.49 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. Capitolul 3 „Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor” din Regulamentul local de urbanism, aferent Planului Urbanistic
General al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, se completează prin adăugarea a două noi liniuţe:

- Învelitorile din tablă vor fi vopsite cu următoarele culori şi nuanţe: roşu, verde, maro;
- Pe faţadele principale ale clădirilor se interzice montarea de antene satelit şi unităţi exterioare ale aparatelor de aer condiţionat.
 Art.2. Pe data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 72 din 25 iulie 2003 privind

abrogarea din Regulamentul Local de Urbanism a părţii din capitolul 3 care se referă la interzicerea placării cu cărămidă glazurată, masă plastică la
finisajele exterioare ale clădirilor îşi încetează aplicabilitatea.

Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc,  prin aparatul de specialitate,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nicolai Giosan

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
     Toader Mândrilă
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