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Raport anual privind contractele de finanțare nerambursabilă de la 
bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc  

încheiate în anul financiar 2015 

 

 Municipiul Câmpulung Moldovenesc, reprezentat prin primar Negură 

Mihăiță, cu sediul în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 

str. 22 Decembrie nr. 2, cod poștal 725100, cod fiscal 4842400, telefon 

0230314425, fax 0230314725, email primaria@campulungmoldovenesc.ro, ca 

urmare a participării la selecția publică de proiecte în vederea atribuirii 

contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, aferente anului de 

execuție financiară 2015, pentru activități culturale, organizată la data de 

23.11.2015, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de 

interes general, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Consiliului 

Local nr. 19/2015 pentru aprobarea Regulamentului referitor la regimul 

finanțărilor nerambursabile acordate din fondurile bugetului local al 

municipiului Câmpulung Moldovenesc și a Hotărârii Consiliului Local nr. 

128/2015 pentru aprobarea majorării bugetului general al municipiului 

Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015 și a virărilor de credite bugetare, au 

fost încheiate următoarele contracte de finanțare nerambursabilă: 

 

Nr. 

crt. 

Număr și dată 

încheiere 

contract   

Beneficiar Titlu proiect   Descriere 

activități 

Valoare 

finanțare de 

la bugetul 

local 

1. 25372/10.12.

2015  

Asociația 

Corala 

Bărbătească 

Bucovina – 

Câmpulung 

Moldovenesc 

 „Participarea 

Asociației la 

manifestările 

culturale inițiate 

de Societatea 

Culturală Plai 

Mioritic Iasi -

Chișinău-

Cernăuți-Iași în 

Republica 

Moldova și 

Ucraina în 2015-

2016 si 

participarea la 

 Manifestări 

culturale si 

participarea 

la 

concertele  

organizate  

cu ocazia 

sărbatorilor  

de iarnă. 

5000 lei 

(55% din 

valoarea 

toatală a 

proiectului) 



concertele 

prilejuite de 

sărbătorile de 

iarnă 2015-

2016” 

2. 25369/10.12.

2015 

Asociația 

Youth 4 

Nation – 

Câmpulung 

Moldovenesc 

„Combaterea 

alimentației 

nesănătoase a 

elevilor Beating 

Mindless 

Students Eating” 

Schimb de 

experiență 

între tineri 

care au 

participat la 

acțiuni 

teoretice și 

practice 

privind 

organizarea 

și 

managemen

tul 

alimentației 

sanătoase a 

elevilor.  

6900 lei 

(12,84% 

din 

valoarea 

totală a 

proiectului) 

 TOTAL    11900 lei 
 

Valoarea totală a contractelor atribuite: 11900 lei. 

 

 

 

 

       

 


