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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 89
din 31 august 2006

 
privind aprobarea organizării concursului de idei urbanistice cu tema „Amenajare piaţa centrală a Municipiului Câmpulung Moldovenesc”
 

 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2006,  
                                                                   

 Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 13149/2006;
- Raportul Serviciului urbanism şi investiţii din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 13150/2006;
- Raportul Biroul buget - contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 13151/2006;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 38 alin. (2) lit. “c”, art. 38 alin. (4) lit. „c”, art. 46 şi art. 48 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,

 
H O T Ă R Ă Ş T E

 
Art.1. Se aprobă organizarea concursului de idei urbanistice cu tema „Amenajare piaţa centrală a Municipiului Câmpulung Moldovenesc –

judeţul Suceava”.
Art.2. (1) Se aprobă următoarele premii: premiul I – 3000 lei; premiul II – 1.200 lei; premiul III – 800 lei. Concursul este deschis oricărei

persoane fizice şi/sau juridice interesate.
(2) Termenul de predare al documentaţiilor, machetelor, filmelor, fotografiilor, simulărilor pe calculator este 31 octombrie 2006, ora 1500.
(3) Primăria pune la dispoziţia participanţilor suportul topografic, P.U.G. şi R.L.U. aferent municipiului Câmpulung Moldovenesc.
(4) Expoziţia cu lucrările participanţilor are loc în perioada 6-19 noiembrie 2006 la Casa de Cultură a Sindicatelor din municipiul

Câmpulung Moldovenesc.
(5) Dezbaterea publică a proiectelor are loc în ziua de 18 noiembrie 2006, ora 1700, la Casa de Cultură a Sindicatelor din municipiul

Câmpulung Moldovenesc.
(6) Premierea câştigătorilor are loc în ziua de 19 noiembrie 2006 la Casa de Cultură a Sindicatelor din municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Art.3. Se desemnează juriul concursului, în următoarea componenţă:

            - Gabriel Constantin Şerban - primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc;
            - Timiş Liviu                       - consilier municipal;
            - Văideanu Dumitru             - consilier municipal;
            - Gorodea Vasile                 - consilier municipal;
            - Giosan Mircea                   - consilier municipal.
            - Corduneanu Ovidiu           - Serviciul urbanism şi investiţii

Art.4. Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc devine proprietarul ideilor premiate, pe care le poate utiliza neîngrădit cu
menţionarea autorului.

Art.5. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul se specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              
        Herţanu Doru-Ovidiu

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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