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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 91
din 14 septembrie 2006

 
cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate şi alte măsuri organizatorice în vederea aprobării derulării şi finalizării investiţiei „Reabilitarea şi

amenajarea drumului forestier Constantin Grămadă-Runc” municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava
  

 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din data de 14 septembrie
2006,                                                           

 Având în vedere:
-  Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 13666 din 12.09.2006;
-  Raportul Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 13667 din 13.09.2006;
-  Raportul Biroul buget - contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 13668 din

13.09.2006;
În temeiul art. 38 alin. (4) lit. “e” şi „m”, art. 38 alin. (5) lit. „c”, art. 46 şi art. 48 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale,

aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.286/2006,
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 

Art.1. (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate intitulat „Reabilitarea şi amenajarea drumului forestier Constantin Grămadă-Runc municipiul
Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă investiţia „Reabilitarea şi amenajarea drumului forestier Constantin Grămadă-Runc” municipiul Câmpulung Moldovenesc,
judeţul Suceava.

(3) Se numeşte comisia tehnico-economică pentru avizarea studiului de fezabilitate prevăzut la alin. (1) în următoarea componenţă:
1. Văideanu Dumitru Consilier municipal                                 Preşedinte
2. Petroaie Paul        Consilier juridic                                      Membru
3. Hău Diana            Asistent Birou buget-contabilitate             Membru
4. Macovei Virgil        Consilier municipal                                 Membru
5. Ciuc Viorel            Inspector Compartiment păduri               Secretar
(4) Se numeşte domnul Gabriel Constantin Şerban – primar al municipiului Câmpulung Moldovenesc, responsabil legal şi dl. Ţigănescu

Radu – şef Serviciu urbanism şi investiţii, responsabil tehnic pentru proiectul şi investiţia „Reabilitarea şi amenajarea drumului forestier Constantin
Grămadă-Runc municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”.

Art.2. (1) Consiliul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc asigură condiţiile necesare pentru plata studiului de fezabilitate şi a
investiţiei, conform cotei părţi ce va reveni bugetului local şi potrivit graficului de execuţie.

(2) După derularea şi finalizarea programului de finanţare nerambursabilă Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc va
suporta cheltuielile de întreţinere a drumului forestier „Constantin Grămadă-Runc”.

(3) Cota parte din plata lucrărilor de reabilitare şi amenajare a drumului forestier „Constantin Grămadă-Runc” se cuprinde în bugetul local
pentru primul an de execuţie, precum şi pentru următorii ani, până la finalizarea investiţiei.

Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              

        Dr. Ştefan Ionescu

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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