
ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR. 62 

din 18 iunie 2013 
 
privind aprobarea actualizarii indicatorilor cantitativi si valorici pentru lucrarile ramase 

de executat la investiti a „Alimentare cu apa zona Bunesti – municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, judetul  Suceava” 

 
 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în sedinta de 

îndata din 18 iunie 2013;        
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrata la nr. 11222 din 17.06.2013;  

- Raportul Compartimentului investitii din cadrul Primariei Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc,  înregistrat la nr. 11223 din 17.06. 2013; 

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli si patrimoniu din cadrul Primariei 
Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 11224 din 17.06.2013; 

- Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 
2245/DGI/06.06.2013, înregistrata la nr. 11160 din 14.06.2013; 

- Prevederile art. 10 alin. (1) din Ordinul  nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala; 

- Prevederile art. 44 alin (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 
     În temeiul art. 36 alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 si art. 47 din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 

H O T A R A S T E:  
 
Art.1.-(1)Aproba actualizarea indicatorilor cantitativi si valorici pentru lucrarile 

ramase de executat la investitia „Alimentare cu apa zona Bunesti – municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, judetul Suceava”, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarâre. 

           (2)Finantarea lucrarilor la investitia prevazuta la alin. (1) se face din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 

Art.2.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Compartimentul 
investitii si Serviciul venituri, cheltuieli si patrimoniu din cadrul Primariei municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 

Burduhos Victor 

 Contrasemneaza: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrila 
 


