
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 10 
din 28 ianuarie 2016 

 
 

cu privire la subvenţionarea transportului urban de călători din  
municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru unele categorii ale populaţiei,  

în perioada 1 februarie 2016 – 31 decembrie 2016 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară 
din 28 ianuarie 2016;       
Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistratã la nr. 1684/2016;  
 - Raportul Compartimentului transport auto şi monitorizare parcări din cadrul 
Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 1685/2016; 
 - Raportul Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, înregistrat la nr. 1686/2016; 
            - Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
  - Art. 16 lit. b) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Art. 4, art. 7 alin.(1), art. 22 lit. c) şi art. 23 alin. (1), (2) şi (5)  din Legea 448/2006 
privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - Art. 8 alin. (2) lit. b) din Decretul Legii nr. 118/1990, privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 
6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituie în prizonieri, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, Legea recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
           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 Ă R Ă Ş T E: 
 

 
 Art.1.Se aprobă subvenţionarea transportului urban de călători în municipiul 
Câmpulung Moldovenesc, cu 100%, pentru abonamentele acordate veteranilor şi văduvelor 
de război, foştilor deţinuţi politici, eroilor şi răniţilor Revoluţiei, persoanelor cu handicap şi 
însoţitorilor acestora precum şi a cetăţenilor de onoare ai municipiului Câmpulung 
Moldovenesc. 



 

 
 
 Art.2. Subvenţionarea prevăzută la art. 1 se acordă pentru perioada 1 februarie 2016 
– 31 decembrie 2016. 
 Art.3. Decontarea sumelor se operează lunar de către Direcţia economică din cadrul 
Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, pe bază de decont justificativ întocmit de 
operatorul de transport. 
 Art.4.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică şi 
Compartimentul transport auto şi monitorizare parcări din cadrul Primăriei şi operatorul de 
transport, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Macovei Virgil 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 
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