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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr.62
din 28 mai 2009

pentru modificarea şi completarea art.5 din anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiul Câmpulung Moldovenesc nr.8/2009 pentru
stabilirea unor norme cu privire la buna gospodărire, întreţinerea şi folosirea construcţiilor de orice fel, activităţile de întreţinere şi
curăţenie a localităţii, activităţi comerciale, protecţia mediului, convieţuirea socială, ordinea şi liniştea publică şi traficul rutier în

municipiul Câmpulung Moldovenesc
 

    Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din  28 mai 2009,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 8971/20.05.2009;
- Raportul Direcţiei Poliţia Comunitară, înregistrat la nr. 8972/20.05.2009;
- Raportul Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 8973/20.05.2009;;
- Raportul Compartimentului Juridic, înregistrat la nr. 8974/20.05.2009;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiul Câmpulung Moldovenesc nr.8/2009 pentru stabilirea unor norme cu privire la buna

gospodărire, întreţinerea şi folosirea construcţiilor de orice fel, activităţile de întreţinere şi curăţenie a localităţii, activităţi comerciale, protecţia mediului,
convieţuirea socială, ordinea şi liniştea publică şi traficul rutier în municipiul Câmpulung Moldovenesc
            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. Articolul 5 din anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.8/2009 pentru stabilirea unor norme cu
privire la buna gospodărire, întreţinerea şi folosirea construcţiilor de orice fel, activităţile de întreţinere şi curăţenie a localităţii, activităţi comerciale,
protecţia mediului, convieţuirea socială, ordinea şi liniştea publică şi traficul rutier în municipiul Câmpulung Moldovenesc se modifică şi se completează
după cum urmează:
            1.Partea introductivă a articolului 5 se completează şi va avea următorul cuprins:
            „Art.5. Pentru protecţia factorilor de mediu persoanele juridice, persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, asociaţiile sau întreprinderile
individuale sau familiale de pe raza municipiului şi instituţiile publice sunt obligate:”

2.litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: "lit. j) să nu traverseze rondourile de flori, peluze, gazon ori în afara aleilor amenajate în
acest scop;”

3.litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins: "lit. l) să menţină în bună stare  panourile şi materialele publicitare deţinute legal;”
4.litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins: "lit. o) să păstreze normele igienico sanitare şi de curăţenie în sălile de spectacole, pe

stadioane, arene şi baze sportive;”
5.litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins: "lit. p)  să menţină curăţenia şi să întreţină trotuarele aferente (măturat, spălat) pe

porţiunea din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, în locurile de parcare pe care le folosesc;
            ART.II. Celelalte prevederi din anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.8/2009 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, rămân aplicabile.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Cuciurean Cristian

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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