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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
H O T Ă R Â R E A Nr. 134

din 26 noiembrie 2009
 

privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 noiembrie 2009,
Având în vedere:
–Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 21304 din 26 noiembrie 2009;
- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli  din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 21305 din 26

noiembrie 2009;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Adresa nr. 62508/28.10.2009 a Direcţiei Finanţelor Publice a judeţului Suceava privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 2009;
- Adresa nr. 2022 din 27.10.2009 a Colegiului Silvic „Bucovina”, înregistrată la Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc cu nr.

19456/27.10.2009
- Solicitările centrelor de execuţie bugetară privind suplimentarea sumei alocate pentru încălzire;
- Referatul nr. 75/10.11.2009 a directorului executiv interimar din cadrul Clubului sportiv municipal „Rarăul”;
- Adresa nr. 62681/13.11.2009 a Direcţiei Finanţelor Publice a judeţului Suceava privind repartizarea sumelor defalcate din TVA şi a cotelor

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009, conform prevederilor art. 33, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, ca urmare a majorării nivelului estimat a se incasa la bugetul de stat din impozitul pe venit în anul 2009;

- Adresa nr. 62685/16.11.2009 a Direcţiei Finanţelor Publice a judeţului Suceava privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară
la dispoziţia Guvernului pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009;

- Adresa nr. 17781/19.11.2009 a Direcţiei Finanţelor Publice a judeţului Suceava privind repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2009;

- Art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1307/2009 pentru implementarea  Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive
din spaţiul rural pe anul 2009, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea  programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor
baze sportive din spaţiul rural;

   - Art. 1 din Legea nr.  193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă;
- Art. 19, alin (2) şi art. 49 , alin(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36, alin.(4) lit. a), 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.1. Aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009, conform anexelor nr.1-3 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri şi cheltuieli din cadrul Primăriei Câmpulung Moldovenesc, va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Ţaran Ioan

              Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
 
              Toader Mândrilă
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