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HOTARÂREA NR. 68 
din 04 iulie 2013 

 
privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investitii „Reabilitare si extindere retele de alimentare cu apa si canalizare în Municipiul 
Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava” din cadrul Proiectului „Sistem integrat de 

reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile 
si statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de 

locuitori”   
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în sedinta de îndata 
din 04 iulie 2013;       

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrata la nr. 12251 din 03.07.2013; 
- Raportul Compartimentului investitii din cadrul Primariei Municipiului Câmpulung 

Moldovenesc,  înregistrat la nr. 12252 din 03.07.2013; 
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli si patrimoniu din cadrul Primariei 

Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 12253 din 03.07.2013; 
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local; 
- Prevederile Legii nr. 224/2007 cu modificarile si completarile ulterioare privind 

ratificarea Acordulu i Cadru de Împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei pentru finantarea Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în 
localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de locuitori" si a Hotarârii Guvernului nr. 
493/25.05.2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la 
Bucuresti la 3 martie 2011 si la Paris la 5 aprilie 2011 între Guvernul României si Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei; 

- Prevederile art. 44 si art. 45 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 10 – 12 si art. 36 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare 
cu apa si de canalizare, republicata; 

- Prevederile art. 1 alin. (2), lit. a) si b), art. 4, art. 8 alin. (2), art. 44 alin. (2) din Legea 
serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006; 

     În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) si lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), punctul 14, art. 45  
alin. (2) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1.-(1)Se aproba Studiul de Fezabilitate întocmit de S.C. PROIECT BUCOVINA S.A. 
pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si extindere retele de alimentare cu apa si canalizare în 
Municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava”, din cadrul Proiectului „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si 
statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de locuitori”, 
conform anexei nr. 1. 



(2) Valoarea totala estimativa a investitiei conform devizului general este de 16.226 
mii lei inclusiv T.V.A., din care lucrari efective de constructii (C+M) în valoare de 13.020 mii lei 
inclusiv T.V.A.      

Art.2.-Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii  „Reabilitare si 
extindere retele de alimentare cu apa si canalizare în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul 
Suceava”, conform anexei nr. 2. 

Art.3.-Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre. 
Art.4.-Cu punerea în aplicare si ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se 

împuterniceste Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
Art.5.-Prezenta hotarâre se aduce la cunostinta publica prin grija Secretarului Municipiului 

Câmpulung Moldovenesc. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 
Flutur Cristina - Nicoleta 

 Contrasemneaza: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrila 
 


