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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                                     
HOTĂRÂREA Nr. 139

din 6 decembrie 2007
 

privind aprobarea realizării proiectului
„Serviciul social integrat pentru persoanele vârstnice  din municipiul Câmpulung Moldovenesc”

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din data de 6 decembrie 2007;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.22732/2007;
- Raportul Biroului strategii de dezvoltare, integrare europeană, implementarea proiectelor şi informare cetăţenească, înregistrat la

nr.22733/2007;
- Raportul Serviciului urbanism şi investiţii, înregistrat la nr.22734/2007;
- Raportul Compartimentului juridic, înregistrat la nr.22735/2007;
- Raportul Biroului buget-contabilitate, înregistrat la nr.22736/2007;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 40 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. „c”, 36 alin. (5), lit. „b”, art. 36 alin. (9), art. 45, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei

publice locale, republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E :

 
Art.1. (1) Aprobă realizarea proiectului intitulat „Serviciul social integrat pentru persoanele vârstnice  din municipiul Câmpulung

Moldovenesc”, în valoare totală de  117.735 Euro.
(2) Proiectul prevăzut la alin. (1) se depune la Agenţia Naţională de Dezvoltare Nord-Est Piatra Neamţ.
Art.2. În situaţia în care proiectul prevăzut la art.1 este aprobat, Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc se obligă:
a) Să cofinanţeze, din bugetul local, proiectul în cota procentuală de minim 10%;
b) Să repartizeze suprafaţa de 70 mp, parte din imobilul proprietate privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în strada Căprioarei

f.n., identificat cu  nr. cadastral 5585 din CF nr. 16226 a comunei cadastrale Câmpulung Moldovenesc.
c) Să finanţeze din bugetul local al municipiului Serviciul social integrat pentru persoanele vârstnice  din municipiul Câmpulung

Moldovenesc, pentru o perioadă de 4 ani de la data  încheierii finanţării nerambursabile.
Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc domnul Gabriel Constantin Şerban să semneze toate documentele

necesare pentru depunerea proiectului în cadrul apelului pentru cereri de finanţare, număr de referinţă 02, Linia de buget : Phare 2006/018-147.04.02.
Art.4. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate al Primarului, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei

hotărâri.
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                
Constantin Burduhos

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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