
HCL nr. 117/2009

h117_2009.html[15/12/2018, 01:03:56]

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                       
HOTĂRÂREA Nr. 117

din 08.10.2009
 

cu privire la aprobarea aplicării la „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în   localităţi” şi
contractarea finanţării proiectului „Reabilitare şi extindere spaţii verzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc”

                     
 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa  de îndată din 8 octombrie 2009,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată  la nr. 17841/ 6.10.2009;
- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli, înregistrat la nr. 17842/   6.10.2009;
- Raportul Compartimentului ecologie urbană înregistrat la nr.17843/    6.10.2009;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.59/2007, privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin

realizarea de spaţii verzi în localităţi, cu modificările ulterioare;
  În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. „b”, art.36 alin.(4) lit. „a” şi „d”, art.36 alin.(6) lit. „a” pct.9, art.45 şi art.47 din Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 

HOTĂRĂŞTE:
 

            Art.1.  (1) Aprobă aplicarea la „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” şi contractarea
finanţării proiectului „Reabilitare şi extindere spaţii verzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc”.
            (2) Plata cheltuielilor eligibile în sumă de 50.000 lei şi a cheltuielilor neeligibile în sumă de 20.000 lei se face din bugetul local al municipiului
Câmpulung Moldovenesc.
            Art.2. Aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului prevăzut la art.1 alin.
(1), conform anexei nr.1.
            Art.3.  În vederea implementării proiectului „Reabilitare şi extindere spaţii verzi în  municipiul Câmpulung Moldovenesc”, se pune la dispoziţie 
suprafaţă de 10042 mp teren,  identificat  conform anexei nr. 2.
            Art.4. Unitatea contractantă se obligă să întocmească documentaţia de achiziţie publică, să organizeze şi să deruleze procedura de achiziţie
publică şi să realizeze lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.
           Art.5. Se împuterniceşte Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, dl. Şerban Gabriel Constantin, să încheie în termenul prevăzut,
contractul pentru finanţare nerambursabilă şi să reprezinte municipiul Câmpulung Moldovenesc în relaţia cu Ministerul Mediului  şi Administraţia Fondului
pentru Mediu.
          Art.6.  Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                          
          Art.7. 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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