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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
                                            

HOTĂRÂREA Nr. 47
din 27 aprilie 2006

 
pentru completarea Normelor cu privire la activităţile de gospodărire, întreţinere şi curăţenie, activităţi comerciale, protecţia mediului,

ordinea publică şi circulaţia rutieră în  municipiul Câmpulung Moldovenesc, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Câmpulung Moldovenesc  nr. 49/2005  

 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 27.04.2006;
Având în vedere:
1. Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 6149/2006;
2. Raportul Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 6150/2006;
3. Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
4. Referatul şefului Poliţiei Comunitare Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 5654/04.04.2006.
În temeiul art. 38 alin. (2) lit. „f” şi „q”, art. 46, art.48 şi art. 50 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare,
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 

Art. I. Normele cu privire la activităţile de gospodărire, întreţinere şi curăţenie, activităţi comerciale, protecţia mediului, ordinea publică
şi circulaţia rutieră în  municipiul Câmpulung Moldovenesc, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc  nr.
49/2005, se completează, după cum urmează:

1. La art. 4, după  litera „o” se introduce o nouă literă, „p”, cu următorul cuprins:
„p” se interzice oprirea, staţionarea şi circulaţia oricăror autovehicule şi vehicule pe domeniul public al municipiului Câmpulung

Moldovenesc (trotuare, spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, piaţa publică din centrul oraşului), precum şi în alte locuri
interzise prin indicatoare instalate de Primărie.”

2. Art. 5, lit. „a” se completează şi va avea următorul cuprins:
„a) - cu amendă de la 500.000 lei la 3.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei pentru persoane juridice,

încălcarea prevederilor art. 1 lit. „a”, „b”, „c”, „e”, „h”, „i”, „j”, „k”, „n”,  art.3 lit. „e”, art.4 lit. „h”, „k”, „o”, „p”;”
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 49/2005 pentru stabilirea unor

norme cu privire la activităţile de gospodărire, întreţinere şi curăţenie, activităţi comerciale, protecţia mediului, ordinea publică şi circulaţia rutieră în
Câmpulung Moldovenesc, rămân aplicabile.

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              

Dunea Polesciuc Marciana Antonela

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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