HCL nr. 76/2009
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 76
din 25 iunie 2009
privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi folosirea permiselor de "liberă trecere”, în legătură cu circulaţia, oprirea şi
staţionarea vehiculelor destinate transportului de mărfuri şi de persoane în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 iunie 2009,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 10461/2009;
- Raportul Serviciului Poliţia Comunitară, înregistrat la nr. 10462/2009;
- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli înregistrat la nr. 10463/2009;
- Raportul Compartimentului transport auto, înregistrat la nr. 10464/2009;
- Raportul Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 10465/2009;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Adresa nr. 10339 din 11.06.2009 a Poliţiei municipiului Câmpulung Moldovenesc.
- Art.70 lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului.
- Art.63 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
- Art.2 alin.(2) şi art.15 din Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare.
- Art.10 şi 11 alin (1) lit. b), c), şi o) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.8 din 26.02.2009 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. c) şi d), alin.(6) lit. a) pct.7 şi 11 art.45, art.47 şi art.49 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea şi folosirea „permiselor de liberă trecere”, în legătură cu circulaţia, oprirea şi staţionarea
vehiculelor destinate transportului de mărfuri şi de persoane în municipiul Câmpulung Moldovenesc conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul Poliţia Comunitară şi Compartimentul transport auto din cadrul Primăriei
municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mircea Giosan
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             Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
              Toader Mândrilă

