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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

                   
HOTĂRÂREA Nr. 150

din 23 noiembrie 2008
 

       cu privire la aprobarea demarării procedurilor de achiziţie a serviciilor de întocmire a documentaţiilor pentru realizarea unor
proiecte de  înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi

energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, pentru unităţile de învăţământ din 
municipiul Câmpulung Moldovenesc

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa  ordinară din 23 noiembrie 2008,
Având în vedere:
   - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată  la nr. 21245/23.11.2008;
    - Raportul Biroului buget-contabilitate, înregistrat la nr. 21246/23.11.2008;
   - Raportul Direcţiei Tehnice înregistrat la nr. 21247/23.11.2008;

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
                    - Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1339/03.11.2008 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a  Programului de
înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte
sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului ;

 În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit. „a”, art.36 alin.(6) lit. „a”,art.45 şi art.47 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
 

            Art.1.  Se aprobă demararea procedurilor de achiziţie a serviciilor de întocmire a documentaţiilor pentru realizarea unor proiecte de  înlocuire
sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care
conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, pentru unităţile de învăţământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc.
            Art.2.   Finanţarea investiţiei prevăzută la art.1, se face din bugetul local.
            Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                

pr. Giosan Teodor

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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