
                                                                ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 128 
din 15 decembrie 2016 

 
 

cu privire la premierea unor elevi din învăţământul preuniversitar din municipiul 
Câmpulung Moldovenesc  

   
 

 Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa extraordinară din 
15 decembrie 2016; 
           Având în vedere: 

   -Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 
27043 din  12.12.2016; 

   -Raportul Direcţiei economice  înregistrat la nr. 27044 din 12.12.2016; 
   -Prevederile art. 5 alin.(3), Cap. II, pct 7, lit.a), b), f) și pct. 9, lit. b din anexa nr. 2 din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
   -Prevederile art. 105 alin.(2) lit. h) şi art. 111 alin.(4) din Legea nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
   -Prevederile art. 181 alin.(1) lit. b) şi c) din Legea nr. 69/2000 , legea educaţiei fizice şi 

sportului, cu modificările şi completările ulterioare;   
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (4) lit.a), alin. (6) lit. a) pct. 1 şi 6, art. 45 şi art. 47 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.Se acordă elevei Doroftei Gabriela de la Liceul Tehnologic nr.1, Câmpulung 
Moldovenesc un premiu în valoare netă de 2.500 lei ca recunoaștere a performanțelor deosebite 
obținute la campionatele sportive internaționale, balcanice și europene la care a participat în anul 
școlar 2015-2016. 
 Art.2.Se acordă elevei Calisevici Sabina de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” 
Câmpulung Moldovenesc un premiu în valoare netă de 2.500 lei ca recunoaștere a performanțelor 
deosebite obținute de aceasta, respectiv medalia de aur la olimpiada internațională de geografie 
desfășurată la Beijing, China în anul școlar 2015-2016. 
 Art.3.Sumele prevăzute la art. 1 și art. 2 se suportă din subcap. 67.02.50 „Alte servicii în 
domeniile culturii, recreerii şi religiei”, art. 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii de întreţinere şi 
funcţionare”. 
 Art.4.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

 Alvirescu Ioana - Tatiana 

            Contrasemnează: 
   SECRETARUL MUNICIPIULUI 

        Toader Mândrilă 
                                                                                                  

 


