
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 57 

din 28 mai 2013 

privind   aprobarea implementării proiectului “Implementarea de soluţii e-guvernare 
la nivelul a 15 UAT-uri din judeţul Suceava II” din cadrul Programului Operaţional 

Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III „Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de 

Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, 
Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”,  apel 3, conform condiţiilor 

prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
ordinară din 28 mai 2013; 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a  primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrată la nr. 9756/2013; 
- Raportul Compartimentului proiecte cu finanţare internaţională şi informare 

europeană, al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 9757/2013; 
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
- Adresa Consiliului Judeţean Suceava nr. 8845/22.05.2013 privind necesitatea 

adoptării unei Hotărâri a Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc privind 
asocierea în vederea implementării proiectului; 

- Prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programului Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, 
acolo unde este necesar”,  apel 3, conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de 
parteneriat; 

- Procedurile de accesare a fondurilor din Programul Operaţional Sectorial 
,,Creşterea Competitivităţii Economice”, aprobat prin Decizia Comisiei Europene  nr. 
3472/12.07.2007; 

În temeiul prevederilor art.14, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) şi art. 45 alin. 
(2) lit. f) 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.1.-Se aprobă proiectul cu titlul “Implementarea de soluţii e-guvernare la 

nivelul a 15 UAT-uri din judeţul Suceava II”. 
Art.2.-Se aprobă participarea municipiului Câmpulung Moldovenesc, în calitate de 

Partener,  la implementarea proiectului “Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 

15 UAT-uri din judeţul Suceava II”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 



pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi 
creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării 
de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”,  
apel 3, alături de Consiliul Judeţean Suceava în calitate de Lider, conform Acordului de 
parteneriat, anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.-Se aprobă valoarea cheltuielilor eligibile pentru proiectul „Implementarea 
de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din judeţul Suceava II” 214.172,80 lei 
inclusiv TVA, aferentă municipiului Câmpulung Moldovenesc. Cofinanţarea de 2% din 
cheltuielile eligibile este de  4.283,46 lei şi va fi suportată de către Consiliul Judeţean 
Suceava. 

Art.4.-Se împuterniceşte primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, domnul 
Mihăiţă Negură, să semneze Acordul de parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava precum 
şi toate celelalte documente din cadrul proiectului menţionat la art.1. 

 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

Berenţan Corneliu Petru 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 

 


