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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr.128

din 30 octombrie 2008
 

pentru aprobarea finanţării activităţii de supervizare de către Inginer, cu suma de 1745,60 Euro, în vederea finalizării execuţiei
obiectivului „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în judeţul Suceava” prin programul SAMTID, din cheltuieli neeligibile,

pe timp de trei luni
 

 Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie
2008,                                                           

 Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr.18622 din 17.10.2008;
- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 18623 din 17.10.2008;
- Raportul Biroului Buget Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 18624 din 17.10.2008;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Adresa Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări în judeţul Suceava nr. 712 din 18.09.2008;
- Hotărârea Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări în judeţul Suceava nr. 4 din 12.09.2008 referitoare la finanţarea

activităţii de supervizare cu suma de până la 10000 Euro în vederea finalizării obiectivului „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în
judeţul Suceava” prin programul SAMTID.

     În temeiul art. 12 alin. (1), art. 14, art. 36 alin. (2) lit. “b” şi art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şio completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 
Art.1. Se aprobă suplimentarea fondului Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări în Judeţul Suceava cu suma de

1745,60 Euro pentru finanţarea activităţii de supervizare de către Inginer, în vederea finalizării obiectivului „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu
apă potabilă în judeţul Suceava” prin programul SAMTID, din cheltuieli neeligibile, pe timp de trei luni.

Art.2. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia tehnică, Biroul buget-contabilitate, Compartimentul juridic din cadrul
Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 
Cristian Cuciurean

 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
      Toader Mândrilă
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