
HCL nr. 37/2006

h37_2006.html[15/12/2018, 00:35:03]

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA NR. 37

  din 23 februarie 2006
 

privind participarea  Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc ca membru fondator  la constituirea Asociaţiei Centrelor
Europa

 
 

            Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 februarie 2006,
            Având în vedere:
            - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrată la nr. 2848/16.02./2006;

- Raportul Biroului buget – contabilitate al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 2849/16.02.2006;
- Raportul Compartimentului programe, promovarea turismului şi integrare europeană al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc

înregistrat la nr. 2850/16.02.2006;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile contractului de grant direct nr. RO/2005/007 din 23.12.2005;
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 a finanţelor publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea

nr.108/07.04.2004;
            În temeiul art. 38 alin (2) lit. „d” şi lit. „y”, alin.(3), art. 46 alin. (2) şi alin.(3) şi art. 50 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
 
 

HOTĂRĂŞTE
 

 
Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc ca membru fondator la constituirea Asociaţiei Centrelor

Europa, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Centrelor Europa”, finanţat de Delegaţia Comisiei Europene în România.
Art.2. Participarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, ca membru fondator la constituirea Asociaţiei Centrelor Europa va

fi în sumă de 1000 Euro, plata sumei făcându-se din Cap.51.02 „Autorităţi  publice şi acţiuni externe”.
Art.3. (1) Se împuterniceşte primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc domnul Gabriel Constantin Şerban să semneze toate documentele

necesare pentru constituirea Asociaţiei Centrelor Europa în calitate de membru fondator semnatar.
(2) Se împuterniceşte doamna Prundean Monica, inspector principal in cadrul Compartimentului programe, promovarea turismului şi integrare

europeană al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, ca reprezentant la lucrările de elaborare a statutului şi actului constitutiv ale Asociaţiei
Centrelor Europa, precum şi ca persoană de legătură cu Asociaţia.

Art.4. Primarul municipiului, prin Compartimentul programe, promovarea turismului şi integrare europeană, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 
        Ing. Nicolai Vranău

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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