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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr.33
din 28 martie 2009

  
cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului

„Modernizarea spaţiilor publice urbane din cartierele Stadion, Centru şi Bodea din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”
în cadrul Programului Operaţional Regional

 
 

            Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din 28 martie 2009,
            Având în vedere:
            - Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.5584/2009;

- Raportul Biroului Buget Contabilitate al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.5585/2009;
- Raportul Direcţiei Tehnice al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.5586/2009;
- Raportul Biroului Proiecte cu finanţare internaţională şi informare europeană, al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la

nr.5587/2008;
- Prevederile art. 1, alin (2) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin (2) lit. b), alin (4) lit. a), alin (6) lit. a) pct.11, art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc îşi dă acordul cu privire la depunerea şi cofinanţarea proiectului „Modernizarea
spaţiilor publice urbane din cartierele Stadion, Centru şi Bodea din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în cadrul Programului
Operaţional Regional, Axa prioritară 1 - ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1, Sub
domeniul – Centre urbane.

 
Art. 2. În situaţia în care proiectul depus de către Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc va fi admis spre finanţare se aprobă plata, din

bugetul local, a sumei de 377.889,44 lei, reprezentând cofinanţarea beneficiarului aferentă cheltuielilor eligibile şi a sumei de 74.878,00 lei,
reprezentând cofinanţarea beneficiarului aferentă cheltuielilor neeligibile, 3.545.484,80 lei ce reprezintă valoarea TVA-ului, în cadrul proiectului prevăzut
la art.1, precum şi costurile suplimentare aferente proiectului.

Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, domnul Gabriel Constantin Şerban să semneze toate documentele
necesare pentru depunerea proiectului prevăzut la art. 1.

Art.4. Primarul municipiului, prin Biroului Proiecte cu finanţare internaţională şi informare europeană şi Biroul Buget - Contabilitate ale
Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                

Mocanu Dan 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă
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