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HOTĂRÂREA NR. 63 

din 15 iunie 2015 
 

privind aprobarea  
Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
”REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE 

(AȘEZĂMÂNT CULTURAL ȘI BIBLIOTECĂ)  
ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
extraordinară din 15 iunie 2015;       

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată 

la nr. 12269 din 12.06.2015; 
- Raportul Direcției tehnice și urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung 

Moldovenesc,  înregistrat la nr. 12270 din 12.06.2015; 
- Art. 44 alin. (1) şi art. 45 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile anexei 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; 

     În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. d), alin. (6) punctul 11,  art. 45, art. 47  și 
art. 49 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.-(1)Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii culturale (așezământ 
cultural și bibliotecă) în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, potrivit anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    (2)Valoarea totală a investiţiei conform devizului general este de 4.010,984 mii lei 
inclusiv T.V.A., din care lucrări efective de construcţii (C+M) în valoare de 3.045,514 mii lei 
inclusiv T.V.A.   

Art.2.-Finanțarea investiției prevăzute la art. 1 alin. (1) se face din bugetul local și din 
surse atrase.    

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

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Burduhos Victor 

   Contrasemnează: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


