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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 116

din 08.10.2009
 
cu privire la aprobarea contractării finanţării proiectului „Suplimentarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia

solară – Spitalul Municipal, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în vederea aplicării „Programului de înlocuire sau de
completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte

sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţilor aerului, apei şi solului”
 

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din 08 octombrie 2009;       

                                                           
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr.18134 din 08.10.2009;
- Raportul Compartimentului investiţii din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr.18135 din 08.10.2009;
- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli  din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 18136 din

08.10.2009;
- Ordinul nr. 565 din 8 mai 2009 al Ministerului Mediului pentru aprobarea „Ghidului de finanţare” a Programului de înlocuire sau de

completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc
la îmbunătăţirea calităţilor aerului, apei şi solului;

     În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. “a”, art. 45 şi art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E:
 
Art.1. Aprobă contractarea finanţării proiectului „Suplimentarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară –

Spitalul Municipal, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în vederea aplicării „Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea
calităţilor aerului, apei şi solului”.

Art. 2. Cofinanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se asigură în procent de 20% din bugetul local.
Art. 3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              

Raţu Gheorghe

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă
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