
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
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HOTĂRÂREA NR. 109 
din 11 noiembrie 2016 

 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul 
,,Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul „Arta Lemnului” din  

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 
 în scopul conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural”  

în vederea finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020 
 

 
 

 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. 24913  din 11.11.2016; 
-Raportul Direcției tehnice și urbanism din cadrul Primăriei Municipiului 

Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 24914  din 11.11.2016; 
-Raportul Direcției economice din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung 

Moldovenesc,  înregistrat la nr. 24915  din  11.11.2016; 
-Adresa nr. 15207/01/18.10.2016 a ADR Nord Est, înregistrată la nr. 22995 din 

19.10.2016; 
-Prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 

“Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural”, Domeniul major de intervenţie 5.1 Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural; 

-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.Se aprobă proiectul ,,Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul ”Arta 

Lemnului” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, în scopul conservării, 
protejării și promovării patrimoniului cultural”, în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară  5 „Imbunătăţirea mediului urban 
şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”,, prioritatea de 
investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural, nr. apelului de proiecte 1. 



Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Reabilitare, modernizare și dotare 

Muzeul ”Arta Lemnului” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, în 
scopul conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural”, în cuantum de 
12.283.467,47 lei (inclusiv TVA). 

Art.3.Se aprobă contribuția proprie în proiect a municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 303.646,15 lei, 
reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul ”Arta 

Lemnului” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, în scopul conservării, 

protejării și promovării patrimoniului cultural”. 
Art.4.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului ,,Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul ”Arta Lemnului” din municipiul 

Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, în scopul conservării, protejării și promovării 
patrimoniului cultural”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se asigură din 
bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc 

Art.5.Se asigură toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6.Se împuternicește primarul municipiului să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele Municipiului Câmpulung Moldovenesc. 

Art.7.Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 45 din 18 mai 2016 privind aprobarea proiectului și 
a cheltuielilor aferente pentru obiectivul ,,Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul „Arta 
Lemnului” din Municipiul Câmpulung Moldovenesc județul Suceava, în scopul 
conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural” în vederea finanțării în cadrul 
Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020 

Art.8.Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
 Cristinari Filaret 

   Contrasemnează: 
  SECRETARUL MUNICIPIULUI 
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