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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                                             

HOTĂRÂREA NR. 121 
                                          din 11 noiembrie 2015 

   
pentru modificarea titlului și a articolului 1, alineatul (1) din Hotârârea Consiliului al 

municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 63/2015  privind aprobarea 
 Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții   

”REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE 
(AȘEZĂMÂNT CULTURAL ȘI BIBLIOTECĂ) ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA” 
 
 

  Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţă de îndată din 11 
noiembrie 2015, 

  Având în vedere: 
       - Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 

23174 din 10.11.2015; 

  -  Raportul Direcției tehnice și urbanism, înregistrat la nr. 23175 din 10.11.2015; 
  - Adresa S.C. SIGM – HOME PROJECTS S.R.L., înregistrată la nr. 23099/10.11/2015; 
 - Art. 44 alin. (1) și art. 45 din Legea finanțelor 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.I.Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 63/2015 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de 
investiții ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii culturale (așezământ cultural și 
bibliotecă) în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”.  se modifică după cum urmează : 

         1.Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: Hotărârea nr. 63 din 15 iunie 2015 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții 
,,REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE ASEZĂMÂNT CULTURAL 
(BIBLIOTECA) DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”. 

             2. Articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
             ,,Art.1- (1).Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico – economici ai obiectivului 
de investiții  ,,Reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural (biblioteca) din 
municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre”. 

   Art.II. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung 
Moldovenesc nr. 63/2015 rămân aplicabile. 

 
               

   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Chirodea Gavril 

  Contrasemnează: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

 
Toader Mândrilă 

                                          


