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HOTĂRÂREA NR. 131 
                                                      din 15 decembrie 2016 
 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției Municipiului  
Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție  

“Reabilitare și modernizare drum de interes local Izvorul Alb – Pârtia de schi  
de la km 2+000 la km 5+000” 

 
 

        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. 27361 din 14.12.2016; 

- Raportul Direcției tehnice și urbanism din cadrul primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc,  înregistrat la nr. 27362 din 14.12.2016; 

- Raportul Direcției economice din cadrul primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc,  înregistrat la nr. 27363 din 14.12.2016; 

- 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 2 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 drum de interes local Izvorul Alb – 
Pârtia de schi de la km 2+000 la km 5+000” 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 drum de interes 
local Izvorul Alb – Pârtia de schi de la km 2+000 la km 5+000” în valoare de 8.298.158 lei, 
inclusiv TVA, precum și contribuția municipiului Câmpulung Moldovenesc la realizarea 
proiectului în cuantum de 290.362 lei, inclusiv TVA.  



Art.3.Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții din cadrul proiectului “Reabilitare și modernizare drum de interes local 
Izvorul Alb – Pârtia de schi de la km 2+000 la km 5+000”, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.5.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
 Alvirescu Ioana - Tatiana 
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