
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 66 

din 28 iulie 2016 
 
 

pentru modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Câmpulung Moldovenesc nr. 19/2015 de aprobare a  Regulamentului privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung 

Moldovenesc alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi a unor măsuri pentru 
punerea în aplicare a acestuia  

 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28 iulie 2016; 

Având în vedere: 
  -Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrată la nr. 14948 din  01.07.2016; 
     -Raportul Direcţiei administraţie publică,  înregistrat la nr. 14949  din 01.07.2016; 
     -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
   -Art. 15 din Legea nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,cu modificările şi 
completările ulterioare;              

    În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b), alin.4, lit. a), art. 45 alin.(2), lit a), art. 47 şi 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.I.Articolul 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung 
Moldovenesc nr. 19/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare 
a acestuia se modifică şi va avea următorul cuprins:    
       ,,Art.4.Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru 
domeniile: cultură şi educaţie, social, protecţia mediului, sport, în următoarea componenţă 
după cum urmează: 

    - Berenţan Corneliu – Petru     - consilier local 
    - Varvaroi Vasile – Lucian      - consilier local 
    -  Macovei Virgil                     - consilier local 

               -  Cristinari Filaret          - consilier local 
               -  Negură Vasile                       - inspector, Direcţia economică 
               -  Văleanu Niculina                  - inspector, Direcţia economică 

    -  Sofian Gabriela                     - economist, Poliția Locală 
    -  Coca Horga Viorica              - consilier juridic, Direcția Administrație Publică 
    -  Erhan Andrei                        -  inginer, Direcţia Tehnică” 



            Art.II.Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung 
Moldovenesc nr. 19/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc 
alocate pentru  activităţi nonprofit de interes local şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare 
a acestuia rămân aplicabile. 

 
 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
 Varvaroi Vasile Lucian 

   Contrasemnează: 
  SECRETARUL MUNICIPIULUI 

  Toader Mândrilă 
  
 

  


