
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

              
 

HOTĂRÂREA NR. 47 
din 17 iunie 2014 

 
cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc 

pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului "Creare și dotare Centru național de informare 
și promovare turistică în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava"  

în cadrul Programului Operaţional Regional 
 

 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din 
17 iunie 2014; 
 Având în vedere: 
 -Expunerea de motive a primarului  municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la 
nr.  11731 din 16.06.2014; 
 -Raportul Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrat la nr. 11732 din 16.06.2014; 
 -Prevederile art. 1 alin. (2) 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1.-Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc îşi dă acordul cu privire la 
depunerea şi cofinanţarea proiectului “Creare şi Dotare Centru Naţional de Informare şi Promovare 
Turistică în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în cadrul Programului 
Operaţional Regional, Axa prioritară 5-“Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul 
major de intervenţie 5.3. 
 Art.2.-În situaţia în care proiectul depus de către Unitatea administrativ-teritorială 
Câmpulung Moldovenesc va fi admis spre finanţare, se aprobă plata, din bugetul local, a sumei de 
8727,20 lei, reprezentând cofinanţarea beneficiarului aferentă cheltuielilor eligibile (adică 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului egală cu 436360,40 lei ) precum şi a sumei de 25209,20 lei, 
reprezentând contravaloarea cheltuielilor neeligibile (cheltuielile privind întocmirea proiectului 
tehnic şi consultanţa pentru implementare=20330,00 lei şi a T.V.A.-ului neeligibil aferent acestor 
cheltuieli=4879,20 lei). Valoarea totală a proiectului este de  461569,60 lei din care ajutorul public 
nerambursabil este de 427633,20 lei. 
 Art.3.-Se împuterniceşte primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, domnul Negură 
Mihăiţă, să semneze toate documentele necesare pentru depunerea proiectului prevăzut la art.1. 
 Art.4.-Pe data adoptării acestei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 59 din 28 mai 2013 cu privire la acordul Consiliului 
Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului 
“Înfiinţare  Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Câmpulung Moldovenesc  în 
cadrul Programului Operaţional Regional și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung 
Moldovenesc nr. 37 din 19 mai 2014 cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi cofinanţarea proiectului “Creare şi Dotare Centru 



 

 

Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul 
Suceava” în cadrul Programului Operaţional Regional. 
 Art.5.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Robciuc Silviu-Florin 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


