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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 42

din 28 februarie 2008
 

privind asigurarea de către Poliţia Comunitară a municipiului Câmpulung Moldovenesc a măsurilor de ordine şi siguranţă în bazele
sportive ale municipiului Câmpulung Moldovenesc

 
 

            Consiliul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din  28 februarie 2008;
            Având în vedere:
            - Expunerea de motive a consilierului local Virgil Macovei, înregistrată la nr.4311/28.02.2008;
            - Raportul Compartimentului juridic al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.4312/28.02.2008;
            - Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
            - Prevederile art.5 alin. (1) teza întâia din Legea nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor
sportive;
            În temeiul art. 36 alin.(2) lit. a) şi d), alin.(6) lit. a) pct.6 şi 7, art.47 si art.49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată.

 
HOTĂRĂŞTE:

 
            Art.1. (1) În aplicarea prevederilor Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive,
măsurile de ordine şi siguranţă în bazele sportive ale municipiului Câmpulung Moldovenesc se asigură de către Poliţia Comunitară a municipiului
Câmpulung Moldovenesc.
            (2) Măsurile de ordine şi siguranţă prevăzute la alin. (1) se aplică în cazul competiţiilor şi a jocurilor sportive cu grad de risc scăzut.
             Art.2. Bazele sportive definite la art.1 sunt constituite din terenurile şi clădirile aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal „Rarăul”
Câmpulung Moldovenesc.
            Art.3. (1) Organizatorul de competiţii sportive sau de jocuri sportive, respectiv directorul Clubului Sportiv Municipal „Rarăul”, solicită, în scris şi
cu cel puţin 5 zile înaintea manifestării sportive, Poliţiei comunitare asigurarea măsurilor specifice.
            (2) Conducerea Poliţiei Comunitare stabileşte măsurile organizatorice necesare, care se comunică organizatorului cu cel puţin 24 de ore înaintea
competiţiilor sau jocurilor sportive.
            (3) Activitatea privind asigurarea ordinii şi siguranţei în bazele sportive ale municipiului Câmpulung Moldovenesc se prestează în mod gratuit, în
cadrul atribuţiilor de serviciu ale Poliţiei Comunitare.
            Art.4. Poliţia Comunitară a Municipiului Câmpulung Moldovenesc va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Dunea-Polesciuc Marciana-Antonela

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
     Toader Mîndrilă
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