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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.129

din 30 octombrie 2008
 

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiul Câmpulung Moldovenesc nr.60/2008 pentru stabilirea unor
norme cu privire la activităţile de gospodărire, întreţinere şi curăţenie, activităţi comerciale, protecţia mediului, ordinea publică şi

traficul rutier în municipiul Câmpulung Moldovenesc
 

    Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din  30 octombrie 2008,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 18642/17.10.2008;
- Raportul Direcţiei Poliţia Comunitară, înregistrat la nr. 18643/17.10.2008;
- Raportul Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 18644/17.10.2008;
- Raportul Compartimentului juridic înregistrat la nr. 18645/17.10.2008;
- Raportul Compartimentului Control Comercial. 18646/17.10.2008;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile art.7 lit. a) din Legea nr.371/20.09.2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare cu modificările şi

completările ulterioare;
- Prevederile art.27 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, aprobat prin Hotărârea Guvernului

României nr.2295/2004;

            În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin.(6) lit. a) pct. 7, 8, 16 şi 19, art. 45 alin (1) şi art.47 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E
 
            Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.60/2008, pentru stabilirea unor norme cu privire la
activităţile de gospodărire, întreţinere şi curăţenie, activităţi comerciale, protecţia mediului, ordinea publică şi circulaţia rutieră în  municipiul Câmpulung
Moldovenesc, se completează după cum urmează:

1. La art.3 alin.(2) după litera l) se introduce o nouă literă „m”, cu următorul cuprins:
            m) persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi de comerţ  vor avea afişate, la loc vizibil: denumirea firmei,
autorizaţia de funcţionare, programul de funcţionare, etichete cu preţurile de vânzare.

2. La art.5 după litera t) se introduce o nouă literă „ţ”, cu următorul cuprins:
            ţ)  se interzic comportamentul şi/sau limbajul necivilizat în locuri publice; locul public este definit ca locul care, prin însăşi natura sau destinaţia
lui, este accesibil publicului);

3. Literele m) de la art.3 alin.(2) şi ţ) de la art.5 se introduc la Cap. VI, art.6, lit. b).
            Art.II. Celelalte prevederi din anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.60/2008, rămân aplicabile.
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Cristian Cuciurean

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
     Toader Mândrilă
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