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HOTĂRÂREA NR. 81 
 din 24 august 2016 

 
 

pentru aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării 
obiectivului de investiţii “Creare loc de joacă pentru copii în zona cartierului 

Bodea, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”  

 

         Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
ordinară din 24.08.2016; 
            Având în vedere: 
         -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc 
înregistrată la nr. 18078 din 17.08.2016; 
       -Raportul Direcţiei tehnice şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului 

Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 18079 din 17.08.2016; 
         -Raportul Direcţiei economice din cadrul Primăriei Municipiului  Câmpulung 

Moldovenesc, înregistrat la nr. 18081 din 17.08.2016; 
            -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

              -Hotarârea Consiliului Local  al  Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 71 
din 28 iulie 2016 privind aprobarea majorării fondului de rezervă bugetară, influenţelor 
la lista de investiţii a bugetului local, utilizării fondului de rezervă bugetară şi virări de 
credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 
şi majorarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2016; 
           -Prevederile art. 44  alin. (1) şi art. 45 din Legea finanţelor publice locale nr. 
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
          -Art. 1 şi art. 6 din Anexa 4 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. b), alin. (4) lit. d), art. 45, 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.1.(1)Se aprobă devizul general privind cheltuielile necesare realizării 
obiectivului de investiţii “Creare loc de joacă pentru copii în zona cartierului Bodea, din 



municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
               (2)Valoarea totală a investiţiei conform devizului general este de 17.500 lei 
inclusiv T.V.A., din care lucrări efective de construcţii (C+M) în valoare de 16.500 lei 
inclusiv T.V.A.  

 Art.2Finanţarea investiţiei prevăzute la art. 1 alin (1) se face din bugetul local al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2016. 

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