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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

                                                                 
HOTĂRÂREA Nr. 94
din 13 august 2007

 
cu privire la aprobarea aplicării la „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” şi

contractarea finanţării proiectului „Reabilitare şi extindere spaţii verzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc”
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa  de îndată din data de 13 august 2007,
Având în vedere:
  - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată  la nr.  15316/13.08.2007;
  - Raportul Biroului buget-contabilitate, înregistrat la nr.15318/13.08.2007;
  - Raportul Direcţiei Tehnice înregistrat la nr. 15317/13.08.2007;
  - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin

realizarea de spaţii verzi în localităţi
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit. „a” şi „d”, art.36 alin.(6) lit. „a” pct.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) Aprobă aplicarea la „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” şi
contractarea finanţării proiectului „Reabilitare şi extindere spaţii verzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc”.

(2) Plata cheltuielilor neeligibile se face din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc.  
           Art.2. Aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului, conform anexei nr. 1. 
               Art.3. Atribuie terenul în suprafaţă totală de  27308 mp, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, identificat cadastral conform anexelor
nr. 2, nr.3 şi nr.4, în vederea implementării proiectului.   
           Art.4. Se împuterniceşte Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, dl. Şerban Gabriel Constantin, să fie responsabil de proiect, să semneze
contractul de finanţare şi să reprezinte municipiul Câmpulung Moldovenesc în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea derulării
proiectului.
           Art.5. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
           Art.6. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

                                                         
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                

Dr. Ionescu Ştefan

 Contrasemnează:
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI,

ŞEF SERVICIU,
Erhan Rodica
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