
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 122 
din 24 noiembrie 2016 

  
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de identificare și  

încadrare a imobilelor (clădiri/terenuri) neîngrijite, situate în intravilanul  
municipiului Câmpulung Moldovenesc 

 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 
24 noiembrie 2016;       

Având în vedere: 
-Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată 

la nr. 24799 din 10.11.2016; 
-Raportul Direcției tehnice și urbanism din cadrul primăriei municipiului Câmpulung 

Moldovenesc,  înregistrat la nr. 24800 din 10.11.2016; 
-Raportul Direcției economice din cadrul primăriei municipiului Câmpulung 

Moldovenesc,  înregistrat la nr. 24801 din 10.11.2016; 
-Raportul Serviciului patrimoniu din cadrul primăriei municipiului Câmpulung 

Moldovenesc, înregistrat la nr. 24802 din 10.11.2016; 
 -Raportul Serviciului Poliția locală din cadrul primăriei municipiului Câmpulung 

Moldovenesc, înregistrat la nr. 19877 din 10.11.016; 
 -Raportul Compartimentului juridic din cadrul primăriei municipiului Câmpulung 

Moldovenesc, înregistrat la nr. 24803 din 10.11.2016; 
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Prevederile art. 3 lit. a-d, f și h din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art. 27 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
-Art. 23 alin (1), 24 alin (1) și 36 lit. (h) din Legea 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art. 1 alin (1) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității ambiental-

arhitecturale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 
-Pct. 168 din Anexa la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului  nr. 1/2016; 
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. c), alin. (6), lit. a) pct. 9-11 si art. 45, alin. 

(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

Art.1.Se aprobă Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare și 
încadrare a imobilelor (clădiri/terenuri) neîngrijite situate în intravilanul municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 



Art.2.Pentru imobilele (clădiri/terenuri) neîngrijite de pe raza municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, stabilite în urma analizei pe baza Regulamentului prevăzut la art. 1, impozitul 
aferent anului 2017 se majorează cu până la 500%, conform hotărârilor de consiliu adoptate   
pentru fiecare imobil, individual. 

Art.3.Majorarea impozitului aplicată în anul 2017 are în vedere imobilele 
(clădiri/terenuri) neîngrijite, care afectează negativ imaginea urbană, pe baza criteriilor de 
încadrare conform anexei prevăzute la art. 1. 

Art.4.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

 Cristinari Filaret 

   Contrasemnează: 
  SECRETARUL MUNICIPIULUI 

  Toader Mândrilă 
 


