
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR. 19 
din 26 februarie 2015 

 
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile  

din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc 
 alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi a unor măsuri  

pentru punerea în aplicare a acestuia  
   
 

 Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 26 februarie 2015; 
 Având în vedere: 
 -Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrată la nr. 3146 din  12.02.2015; 
 -Raportul Direcţiei economice,  înregistrat la nr. 3147 din 12.02.2015; 
 -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
 -Art. 15 din Legea nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,cu modificările şi 
completările ulterioare;  
  În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b), alin.4, lit. a), art. 45 alin.(2), lit a), art. 47 şi art.49 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1.-Se aprobă Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes local, conform anexei nr.1.    
 Art.2.-Se aprobă contractul-cadru de finanţare pentru activităţi nonprofit de interes 
local, conform anexei nr. 2. 
 Art.3.-Se aprobă programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile din 
fondurile bugetului municipiului Câmpulung Moldovenesc în cursul anului bugetar 2015, 
conform anexei nr. 3. 
 Art.4.-Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru 
domeniile: cultură şi educaţie, social, protecţia mediului, sport, în următoarea componenţă: 
 -Berențan Corneliu-Petru - consilier local 
 -Varvaroi Vasile-Lucian   - consilier local 
 - Macovei Virgil               - consilier local 
 - Niga Gheorghe               - consilier local 
 - Negură Vasile                - inspector – Direcția economică 
 - Văleanu Niculina           - inspector – Direcția economică 
 - Sofian Gabriela              - economist – Poliția Locală 
 - Coca Horga Viorica       - consilier juridic - Direcția Administrație Publică 
 - Erhan Andrei                  - inginer – Direcția Tehnică 
 
 



 
 
 Art.5.-Principalele atribuiţii ale comisiei de evaluare şi selecţie, numită conform art. 
4, sunt: 
 a)alegerea unui preşedinte, din rândul membrilor săi, care răspunde de convocarea 
comisiei şi asigură comunicarea/relaţia cu compartimentele de specialitate ale primăriei; 
 b)analizarea, evaluarea şi selectarea programelor/proiectelor cu finanţare din bugetul 
local al municipiului Câmpulung Moldovenesc; 
 c)validarea rapoartelor finale, aprobarea virării tranşelor finale şi/sau a măsurilor de 
sancţionare a aplicanţilor care nu au respectat prevederile contractului de finanţare; 
 d)prezentarea anuală a unui raport privind programele/proiecte derulate cu finanţare 
nerambursabilă din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
 Art.6.-Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.7.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, şi 
Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Timiș Eugen-Liviu 

     Contrasemnează: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
  
 

  


