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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 85
din 31 august 2006

 
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind activităţile de blocare, ridicare, transportul, depozitarea şi eliberarea

autovehiculelor şi remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public şi privat din Municipiul
Câmpulung Moldovenesc,

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.31 din 23 februarie 2006 
 
            Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  întrunit în şedinţa ordinară din 31 august 2006,
            Având în vedere :

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr.12196 din 10.08.2006;
- Raportul Serviciului urbanism şi investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 12197 din 10.08.2006;
-  Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau

remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice;
- Dispoziţiile art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea 108/2004, cu

modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 38 alin.(2) lit. c), alin.(6) lit. a) pct.13 şi alin.(9), art.46, art.48 şi art.50 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001

aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006,
 

HOTĂRĂŞTE
 

Art.I. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind activităţile de blocare, ridicare, transportul, depozitarea şi eliberarea
autovehiculelor şi remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public şi privat din Municipiul Câmpulung
Moldovenesc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2006, după cum urmează:

 1.  după articolul 4 se introduce articolul 4.1, cu următorul cuprins:
 „Art.4.1 Se interzice staţionarea/parcarea autovehiculelor de mare tonaj (capacitate peste 5 t) aflate în tranzit sau proprietate a agenţilor

economici din municipiul Câmpulung Moldovenesc pe trama stradală sau în alt loc ce aparţine domeniului public sau privat al municipiului Câmpulung
Moldovenesc.

Staţionarea/parcarea acestor autovehicule se face contracost la agentul economic care desfăşoară activităţile de blocare, ridicare, transport,
depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public şi privat din
Municipiul Câmpulung Moldovenesc.”

2.  litera d) a articolului 29 va avea următorul cuprins:
„d) încălcarea prevederilor art.4.1, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 din prezentul regulament, cu amendă da la 500 – 700 RON.”
 Art.II. Celelalte prevederi din Regulamentul privind activităţile de blocare, ridicare, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi

remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public şi privat din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2006 rămân valabile.
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                    
        Herţanu Doru-Ovidiu

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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