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                          ROMÂNIA
                                JUDEŢUL SUCEAVA

                                                                                                                                                     MUNICIPIUL CÂMPULUNG
MOLDOVENESC
                                                                                                                                                            
CONSILIUL LOCAL                                                                  
                                                                                                           
                                                                                                                                                                         HOTĂRÂREA 
Nr.100                                                             

                                                                                                                                               din 14 octombrie 2010
 

  privind  aprobarea contribuţiei proprii a Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc la finanţarea Proiectului „Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”

 
  Consiliul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa extraordinară din 14 octombrie 2010
  Având în vedere:
  - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată  la nr.19445/11.10.2010 ;
  - Raportul Compartimentului ecologie urbană, înregistrat la nr. 19446 / 11.10.2010;
  - Adresa Consiliului Judeţean Suceava nr.13260/05.10.2010;
  - Hotărârea consiliului local nr. 111 din 28.08.201 privind aprobarea participării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare

a Deşeurilor în Judeţul Suceava;            
  - Prevederile „Acordului privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.1/ 07.01.2010, precum şi ale art.18, alin.2, lit. b) din statutul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava”;
                   - Prevederile Legii nr.273/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ghidului
Solicitantului aferent POS Mediu, Axa Prioritară 2 – “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate
istoric’;

 În temeiul art.36 alin.(6) lit. a) pct.14 şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,

                                   
                                                                                                                                                            HOTĂRĂŞTE:

 
              Art.1.  Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Câmpulung Moldovenesc la finanţarea proiectului „Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Suceava”, în valoare de 862.286  lei, care va fi eşalonat astfel:
              Anul 2011 – 357.849 lei
              Anul 2012 – 375.094 lei
              Anul 2013 – 129.343 lei
              Art.2. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

    PREŞEDINTE DE
ŞEDINŢĂ,         
                            Contrasemnează:                                                         
        
                                                                             
SECRETARUL
MUNICIPIULUI,
             Mocanu
Dan                    
                                     Toader
Mîndrilă
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