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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 74
din 25 iunie 2009

 
pentru aprobarea Regulamentului privind funcţionarea teraselor sezoniere în municipiul Câmpulung Moldovenesc şi a tarifelor pentru

folosirea terenurilor aferente
 
 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 25 iunie 2009,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 10411 din 12.06.2009;
- Raportul Compartimentului planificare urbană şi autorizări din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.

10412 din 12.06. 2009;
- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli - Compartiment control comercial, din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,

înregistrat la nr. 10413 din 12.06.2009;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 10414 din 12.06.2009;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.2, punctele 28, 29 şi 29^1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a” şi „b” , art. 45, art.47 şi art.49 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E:
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind funcţionarea teraselor sezoniere în municipiul Câmpulung Moldovenesc, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
               Art.2. (1) Se aprobă tarifele pentru folosirea terenurilor în vederea amenajării teraselor sezoniere, după cum urmează:

a) 1 leu/mp/zi - zona I
b) 0,50 lei/mp/zi - zona II

              (2) Tarifele prevăzute la alin (1) se actualizează anual prin hotărârile de aprobare a impozitelor şi taxelor locale.
Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile punctului 5 din capitolul VII al anexei nr.1 la Hotărârea

Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.61/2008 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.
Art.4. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung

Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Mircea Giosan

              Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
 
              Toader Mândrilă
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