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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 116

din 25 septembrie 2008
 

cu privire la aprobarea lucrărilor de construire  a unui saivan pe trupul de păşune Hăgimiş-Rarău, proprietatea privată a municipiului
Câmpulung Moldovenesc

 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie
2008;                                                           

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr.14007 din 11.08.2008;
- Raportul Compartimentului administrare păşuni din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 14008 din

11.08.2008;
- Raportul Biroului buget-contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 14009 din 11.08.2008;

      - Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 14010 din 11.08.2008;
      - Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 14011 din 11.08.2008;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile art. 19 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare;
     În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată,
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 

                        Art.1. (1) Se aprobă lucrările de construire a unui saivan pe trupul de păşune „Hăgimiş”, proprietatea privată a municipiului Câmpulung
Moldovenesc.

         (2) Pentru executarea lucrărilor de construire a saivanului se alocă o cantitate de 57,3 mc lemn lucru, exploatarea lemnului se face
„pe picior” cu respectarea reglementărilor silvice.

         (3) Construcţia aprobată prin alin. (1) constituie mijloc fix şi se include în evidenţele Compartimentului administrare păşuni din cadrul
Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc.

        Art.2. (1) Valoarea totală aprobată pentru construirea saivanului este de 25.546 lei, conform devizului de lucrări ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

         (2) Decontarea cheltuielilor, a materialelor şi a muncii prestate se face pe bază de acte justificative (deviz de lucrări, factură, proces
verbal de recepţie) din contul activităţii autofinanţate a Compartimentului administrare păşuni din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Art.3. Comisia de recepţie se numeşte prin Dispoziţia primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.
                   Art.4. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Nicolai Giosan

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
     Toader Mândrilă
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