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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 59
din 31 august 2011

 

pentru completarea articolului 8 al anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.70 din 24 aprilie
2008

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea criteriilor şi a procedurilor de conferire şi retragere a titlului de
„Cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc”

 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2011;   
                                                                       

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 13402 din 09.08.2011;
- Raportul Serviciului administraţie publică  al aparatului de specialitate al Primarului   înregistrat la nr. 13403 din 09.08.2011;
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu al aparatului de specialitate al Primarului înregistrat la nr. 13404 din 09.08.2011;
- Raportul Compartimentului transport auto al aparatului de specialitate al Primarului înregistrat la nr. 13405 din 09.08.2011;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul art. 36 alin. (8), art. 45, art. 47 şi art. 49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.I.-Articolul 8 al anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.70 din 24 aprilie 2008 privind
aprobarea regulamentului pentru stabilirea criteriilor şi a procedurilor de conferire şi retragere a titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului
Câmpulung Moldovenesc” se completează cu două noi alineate, alineatul (3) şi alineatul (4), care vor avea următorul cuprins:

„(3)Deţinătorii titlului aflaţi în viaţă au următoarele drepturi cu caracter patrimonial:
a) subvenţionarea transportului urban de călători în municipiul Câmpulung Moldovenesc;
b) scutirea la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri situate la adresa de domiciliu;
c) dreptul de acces gratuit în instituţii social – culturale aflate în subordinea Consiliului Local;
d) scutirea la plata taxei pentru acordarea permisului de liberă trecere pentru acces în locurile cu acces restricţionat.
(4)Drepturile prevăzute la alineatul precedent încetează în condiţiile prevăzute la alin.(2)”.
Art.II.-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.70 din 24 aprilie 2008 privind

aprobarea Regulamentului pentru stabilirea criteriilor şi a procedurilor de conferire şi retragere a titlului de „Cetăţean de onoare a municipiului
Câmpulung Moldovenesc”, rămân aplicabile.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Flutur Cristina Nicoleta

 Contrasemnează:
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI,

ŞEF SERVICIU,
Erhan Rodica
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