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JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 106 
din 11 noiembrie 2016 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a contribuției  

Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție   
„Reabilitare și modernizare sediu clădire principală Școala Gimnazială "Teodor 

Stefanelli",  Municipiul Câmpulung Moldovenesc,  Județul Suceava” 
 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată 
din 11.11. 2016;       

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

înregistrată la nr. 24968  din 10.11.2016; 
-Raportul Direcției tehnice și urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung 

Moldovenesc,  înregistrat la nr. 24869  din 10.11.2016; 
-Raportul Direcției economice din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung 

Moldovenesc,  înregistrat la nr. 24870  din 10.11.2016; 
-Adresa nr. 45668/13.10.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice-Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, înregistrată la nr. 23074 din 
19.10.2016; 

-Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului Național de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare, precum 
și ale Ordinului M.D.R.A.P nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Art. 44 alin. (1) şi art. 45 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile anexei nr. 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.Se aprobă proiectul „Reabilitare și modernizare sediu clădire principală 

Școala Gimnazială "Teodor Stefanelli" Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Județul 



Suceava” în vederea finanțării acestuia în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin  „Programul Național de Dezvoltare Locală”. 

Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare și modernizare sediu 
clădire principală Școala Gimnazială "Teodor Stefanelli" Municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, Județul Suceava” în valoare de 3.189.481, inclusiv TVA, precum și contribuția 
municipiului Câmpulung Moldovenesc la realizarea proiectului în cuantum de 196.487 lei, 
inclusiv TVA. 

Art.3.Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare sediu clădire 
principală Școala Gimnazială "Teodor Stefanelli" Municipiul Câmpulung Moldovenesc, 
Județul Suceava”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.Se împuternicește Mihăiţă Negură, primarul municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, județul Suceava, sa semneze actele necesare în numele Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc. 

Art.5.Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 19 din 04 februarie 2016 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a contribuției municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru 
obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIU CLADIRE 
PRINCIPALA SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR STEFANELLI"  MUNICIPIUL 
CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”. 

Art.6.Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

 Cristinari Filaret 

   Contrasemnează: 
  SECRETARUL MUNICIPIULUI 

  Toader Mândrilă 
 


