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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 27
din 29 februarie 2012

 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 50 din 30 iunie 2011

cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi aprobarea cheltuielilor aferente
proiectului

„Sistem integrat pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate de Spitalul de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc”
 

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 februarie 2012;          

                                                                       
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 2901/2012;
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu, înregistrat la nr. 2902/2012;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Adresa Spitalului de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 20217 din 05.12.2011;
- Prevederile art. 1 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 273/2006 finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

               În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” şi “d”,  alin (4) lit. “a”, alin (6) lit. “a”, pct. 3,  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.-Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 50 din 30 iunie 2011 cu privire la acordul Consiliului local al

municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi aprobarea cheltuielilor aferente proiectului „Sistem integrat pentru eficientizarea activităţilor
desfăşurate de Spitalul de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc”, se modifică după cum urmează:

1.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.2 Se aprobă bugetul proiectului, după cum urmează:
- valoarea totală a proiectului este de 1.977.783,59 lei (inclusiv taxa pe valoare adăugată);
- taxa pe valoarea adăugată aferentă valorii totale a proiectului este 382.971,82 lei;
- valoarea cheltuielilor eligibile este de 1.594.811,77 lei;
- valoarea finanţării nerambursabile solicitate este de 1.562.915,53 lei, reprezentând 98% din valoarea cheltuielilor eligibile”.
2.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.3. În situaţia în care proiectul va fi admis pentru finanţare se aprobă plata din bugetul local a sumei de 31.896,24 lei reprezentând

2% din valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului şi a sumei de 382. 971,82 reprezentând taxa pe valoare adăugată (cheltuială neeligibilă),
care va fi restituită bugetului local.”

Art.II.-Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 50 din 30 iunie 2011 cu privire la
acordul Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi aprobarea cheltuielilor aferente proiectului „Sistem integrat pentru
eficientizarea activităţilor desfăşurate de Spitalul de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc”, rămân aplicabile.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Ţăran Ion

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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