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HOTĂRÂREA NR. 72 
din 11 august 2016 

 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
"PUNEREA ÎN VALOARE A STAȚIUNII TURISTICE CÂMPULUNG MOLDOVENESC  

PRIN CREARE DE SPAȚII VERZI" 
în vederea depunerii în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020 

 
 
      Consiliul Local al Municipiului Câmpulung  Moldovenesc, întrunit  în  şedinţa 
extraordinară din 11.08.2016;       
             Având în vedere: 
              -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată 
la nr.17624 din 08.08.2016; 
             -Raportul Direcției tehnice și urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, înregistrat la nr. 17626 din 08.08.2016; 
      -Raportul Direcției economice din cadrul Primăriei  Municipiului  Câmpulung 
Moldovenesc,  înregistrat la nr.17627 din 08.08.2016; 
       -Raportul Compartimentului protecția mediului din cadrul Primăriei municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 17628 din 08.08.2016; 
          -Adresa SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. Iași nr.182 din 08.08.2016 înregistrată la 
nr.17625 din 08.08.2016; 
       -Prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – 
Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural; Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 
urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 
(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 
reducere a zgomotului; 
              -Prevederile anexei 2 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; 
         -Art. 44 alin. (1) şi art. 45 din Legea finanţelor  publice  locale nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
           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 indicatorii tehnico - economici ai obiectivului  de  investiţii 
"PUNEREA ÎN VALOARE A STAȚIUNII TURISTICE CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC PRIN CREARE DE SPAȚII VERZI" în vederea depunerii în cadrul 



Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020,  potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
              (2)Valoarea totală a investiţiei conform devizului general este de 21.928.772 lei 
inclusiv T.V.A., din care lucrări efective de construcţii (C+M) în valoare de 13.279.239 lei 
inclusiv T.V.A.  
            Art.2.Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc îşi dă acordul cu privire 
la depunerea proiectului "PUNEREA ÎN VALOARE A STAȚIUNII TURISTICE 
CÂMPULUNG MOLDOVENESC PRIN CREARE DE SPAȚII VERZI" în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban 
şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritatea de 
investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, 
regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului            
  Art.3.Pe  data  adoptării prezentei   hotărâri  se  abrogă Hotărârea  Consiliului  Local al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 56 din 26 mai 2016 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "PUNEREA ÎN VALOARE A STAȚIUNII 
TURISTICE CÂMPULUNG MOLDOVENESC PRIN CREARE DE SPAȚII VERZI" în 
vederea depunerii în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020. 
          Art.4.Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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