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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTÃRÂREA NR. 93
din 24 noiembrie 2011

 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” din Câmpulung Moldovenesc şi Consiliul Local al
municipiului Câmpulung Moldovenesc

în vederea desfăşurării concursului interjudeţean de matematică  „Matematică în Bucovina. Memorial Vasile Polesciuc.”
 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 24noiembrie 2011,
Având în vedere :
-Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc,înregistrată la nr. 19107 din 14.11.2011;
-Raportul serviciului venituri,cheltuieli şi patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului, înregistrat la nr. 19108 din 14.11.2011;
-Raportul compartimentului resurse umane şi managementul calităţii din aparatul de specialitate al primarului înregistrat la nr. 19109 din

14.11.2011;
-Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
-Adresa nr. 2697/2011 a Colegiului Naţional "Dragoş Vodă", înregistrată la nr.17413/17.10.2011.
În temeiul art. 36 alin(6) lit. a) pct.1,art.45,art.47 şi art.49 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 protocolul de colaborare între Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” şi Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc
în vederea desfăşurării concursului interjudeţean de matematică „Matematică în Bucovina. Memorial Vasile Polesciuc.”, conform anexei care face parte
integrantă din prezenţa hotărâre.

Art.2.-(1)Se alocă suma de 6.000 lei din bugetul local pe anul 2011, cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru primirea şi cazarea
elevilor care participă la concursul interjudeţean de matematică „Matematică în Bucovina. Memorial Vasile Polesciuc.”

(2)Decontarea sumei aprobate la alin. (1) se face conform documentelor justificative.
Art.3.-Se împuterniceşte Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, domnul Gabriel Constantin Şerban să semneze, în numele

Consiliului Local, prezentul protocol de colaborare.
Art.4.-Primarul municipiului, prin  compartimentul resurse umane şi managementul calităţii din aparatul de specialitate, va aduce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Negură Mihăiţă

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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