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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                          
                                                

HOTĂRÂREA Nr. 82
din 25 august 2006

 
privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului

„Pod rutier din beton armat peste râul Moldova în zona Buneşti, municipiul Câmpulung Moldovenesc,
judeţul Suceava”,

a cofinanţării, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din data de 25 august
2006,

Având în vedere:
-  Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.

12198/10.08.2006;
-  Raportul Biroului buget-contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc,

înregistrat la nr. 12199/10.08.2006;
-  Raportul Serviciului urbanism şi investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc,

înregistrat la nr. 12200/10.08.2006;
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a

infrastructurii din spaţiul rural, precum şi pe cele ale Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii din spaţiul rural;

-  Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural, adoptat de către
Comisia pentru determinarea oportunităţii proiectelor,

-  Hotărârea Guvernului nr.1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei
privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.38 alin.(4) lit. ”d”, alin.(6) pct.13, art.46 şi art.128 din Legea nr.215/2001a administraţiei
publice locale, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.286/2006,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate al proiectului „Pod rutier din beton armat peste râul Moldova
în zona Buneşti, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”, în lungime de 54 ml, pentru care se solicită
finanţarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Plata Studiului de Fezabilitate se face din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul
2006.

Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 350.000 lei, cu TVA inclus, din bugetul local al Municipiului
Câmpulung Moldovenesc, cofinanţare pentru realizarea obiectivului prevăzut al art.1 alin. (1).

(2) Valoarea totală a investiţiei este de 3.405.291 lei, cu TVA inclus.
     Art.3. Lista de investiţii, aprobată prin H.C.L. nr.1/2006, se modifică în mod corespunzător, prin

includerea obiectivului prevăzut la art.1.
Art.4. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1 alin (1), precum şi

cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau
împrumuturi.

Art.5. (1) Se împuterniceşte Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc să întreprindă toate
demersurile necesare în vederea realizării investiţiei.

(2) Ia act de declaraţia pe proprie răspundere a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc –
responsabil legal al proiectului.

Art.6. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul urbanism şi investiţii şi Biroul buget-
contabilitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  Contrasemnează:
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            Gorodea Vasile

p. SECRETARUL MUNICIPIULUI,
 

Şef serviciu,
Erhan Rodica
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