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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 137

din 29 noiembrie 2007
 

privind participarea Consiliului Local a Municipiului Câmpulung Moldovenesc în calitate de susţinător al proiectului de
comunicare eficientă între instituţii, operatori economici şi publicul larg realizat de Grupul pentru comunicare “Media Help”

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2007,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 21484/2007.
- Raportul Biroului buget-contabilitate a Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 21485/2007;
- Raportul Compartimentului Juridic a Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 21486/2007;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Cererea grupului pentru comunicare “Media Help” nr. 18/ 2007, înregistrată la nr.19/14.11.2007;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- În temeiul art. 36 alin.(4) lit. „a”, art.36 alin.(6) lit. a) pct.16, art. 45 şi art.47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,

republicată.
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Local a Municipiului Câmpulung Moldovenesc în calitate de susţinător al proiectului de comunicare
eficientă între instituţii, operatori economici şi publicul larg realizat de Grupul pentru comunicare “Media Help”

Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 2500 lei de la bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2007,  din cap. 67.02
„Cultura, recreere şi religie”,  pentru susţinerea activităţii prevăzute la art.1. 

(2) Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea proiectului se realizează numai pe bază de acte
doveditoare, conform legii.               Art.3. Ordonatorul principal de credite, Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Biroul buget-
contabilitate al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                
Dr. Stelian Răileanu

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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