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MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC  
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 141 
din 29 decembrie 2015 

 

  
privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

 Câmpulung Moldovenesc nr. 47 din 17 iunie 2014 cu privire la depunerea și cofinanțarea 
proiectului  “Creare şi dotare centru naţional de informare şi promovare turistică în municipiul 

Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” în cadrul Programului Operațional Regional 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din 
29.12.2015; 
 Având în vedere: 
    - Expunerea de motive a primarului  municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 
26377 din 27.12.2015; 
   - Raportul Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrat la nr. 26381 din 27.12.2015; 
  - Raportul echipei proiect a obiectivului "Creare și dotare centru național de informare și 
promovare turistică Câmpulung Moldovenesc" COD SMIS: 54727, investiție finanțată prin Programul 
Operaţional Regional, Contract de finanțare nr. 5157/18.06.2015 
  - Adresa nr. 214/2015 a S.C. SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. înregistrată la nr. 26367 din 
24.12.2015; 
 Prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 11, art. 45 şi art. 47 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: Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 
47 din 17 iunie 2014 cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc 
pentru depunerea și cofinanțarea proiectului “Creare şi dotare centru naţional de informare şi promovare 
turistică în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”, în cadrul Programului Operațional 
Regional, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 "Art.2.În situaţia în care proiectul depus de către Unitatea administrativ-teritorială Câmpulung 
Moldovenesc va fi admis spre finanţare, se aprobă plata din bugetul local a sumei de 7.487,36 lei  
reprezentând cofinanţarea beneficiarului aferentă cheltuielilor eligibile (adică 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului egală cu 374.367,84 lei), precum şi a sumei de 79.817,240 lei, reprezentând totalul 
cheltuielilor neeligibile (cheltuielile privind întocmirea proiectului tehnic – 7.000,00 lei, diferență 
întocmire studiu de fezabilitate 64,52 lei, consultanță pentru implementare 17.794,00 lei, cheltuieli 
aferente împrejmuirii 17.010 lei, lucrări de asigurare utilități 29723,76 lei, precum și lucrări de construcții 
și instalații 8224,96 lei) și a valorii TVA aferentă cheltuielilor neeligibile în sumă de 19.156,13 lei. 
Valoarea totală a proiectului este de 473.341,21 lei, din care 366.880,48 lei asistenta financiara 
nerambursabilă". 

Art. II: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc nr. 47 din 17 iunie 2014 cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc pentru depunerea și cofinanțarea proiectului “Creare şi dotare centru naţional de informare 



şi promovare turistică în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”, în cadrul Programului 
Operațional Regional, rămân aplicabile. 

Art. III: Pe data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 33 din 08.04.2015, nr. 22 din 26 februarie 2015 și nr. 10 din 
23 februarie 2015. 
 
 
 
             

   
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Chirodea Gavril 

  Contrasemnează: 
  SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

 
Toader Mândrilă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


