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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 5
din 26 ianuarie 2012

 

cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători pentru unele categorii ale populaţiei, în anul 2012
 
 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 26 ianuarie 2012;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr. 562/2012;
- Raportul Compartimentului transport auto din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 563/2012;
- Raportul Serviciului venituri cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.

564/2012;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct. 14, art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ã R Ã Ş T E :
 

Art.1.-(1)Se aprobă subvenţionarea transportului urban de călători în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în procent de 100%, pentru
abonamentele acordate veteranilor şi văduvelor de război, foştilor deţinuţi politici, eroi şi răniţi ai Revoluţiei, persoane cu handicap şi însoţitorii acestora
şi cetăţenilor de onoare ai municipiului Câmpulung Moldovenesc.        

(2) Preţul unui abonament pe ruta Sadova – Podul Bucătarului şi retur este de 21 lei/lună.
Art.2.-Subvenţionarea prevăzută la art. 1 se acordă pentru perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012.
Art.3.-Decontarea sumelor se operează lunar de către Serviciul venituri şi cheltuieli din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung

Moldovenesc, pe bază de decont justificativ întocmit de operatorul de transport, S.C. MANUCU COM S.R.L. Suceava.
Art.4.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri şi cheltuieli,  Compartimentul transport auto din cadrul

Primăriei şi operatorul de transport, S.C. MANUCU COM S.R.L. Suceava, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 
Raţu Gheorghe

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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