
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 52 
din 26 iunie 2014 

 
pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi funcţionarea teraselor sezoniere  

în municipiul Câmpulung Moldovenesc 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 

26 iunie 2014; 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată 

la nr. 11912 din 18.06.2014; 
- Raportul Direcției tehnice și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung 

Moldovenesc, înregistrat la nr. 11913 din 18.06.2014; 
- Raportul Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung 

Moldovenesc, înregistrat la nr. 11914 din 18.06.2014; 
- Raportul Compartimentului activitate comerciala, din cadrul Primăriei municipiului 

Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 11915 din 18.06.2014; 
- Raportul Compartimentului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung 

Moldovenesc, înregistrat la nr. 11916 din 18.06.2014; 
-  Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
- Art. 3 lit. d) din  Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Art. 6 şi art. 25 alin. (1) din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.2, punctele 26 şi 27 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 amplasarea şi funcţionarea teraselor sezoniere în 

municipiul Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr. 1. 
ART.2.-(1) Tarifele pentru folosirea terenurilor în vederea amenajării de terase sezoniere 

sunt de 0,5 lei/mp/zi - zona I şi de 0,25 lei/mp/zi - zona II; aceste tarife se aplică până la data de 
31 decembrie 2014. 

      (2)Tarifele pentru folosirea terenurilor în vederea amenajării de terase sezoniere  se 
stabilesc anual prin hotărârile Consiliului Local privind impozitele şi taxele locale.  

    (3)Zonele I și II prevăzute la alin.(1) sunt identificate în Regulamentul aprobat 
conform anexei nr.1. 



  

 
 
ART.3.-Se aprobă contractul cadru de închiriere a terenurilor pentru amplasarea şi 

funcţionarea teraselor sezoniere în municipiul Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr. 2. 
ART.4.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 
       - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 74 din 25 

iunie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi funcţionarea teraselor 
sezoniere în municipiul Câmpulung Moldovenesc 

  - prevederile punctului 5 din anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
110/19.12.2013 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014. 

ART.5.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotarâre. 
ART.6.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate din 

cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Giosan Nicolai 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


