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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 39
din 6 martie 2006

 
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2006

 
 

            Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 6 martie 2006,
            Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 3715/03/2006;
- Raportul Biroului buget contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 3716/03/2006;
- Hotărârea nr. 89/30 iunie 2005 privind aprobarea participării cu aport în numerar a Consiliului Local  al  municipiului  Câmpulung 

Moldovenesc  la majorarea capitalului  social   al   S.C.„ BUCOVINA ECOTERMGAZ” S.A. Suceava;
- Hotărârea nr.26 din 23 februarie 2006 privind alocarea de către Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc din bugetul local al

sumei de 50.000 lei RON pentru finalizarea lucrărilor de „Modernizarea sistemului de pompare la sursa de apă Sadova” şi „Reabilitarea construcţiilor la
sursa de apă Sadova”;

- Hotărârea nr. 3 din 3 februarie 2006 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc;
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 a finanţelor publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

108/07.04.2004;
- Ordinul ministrului finanţelor nr.1661 bis/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor

băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice;
            În temeiul art. 38 alin.(2) lit. „d”, art. 46 alin (3), art.48 şi art. 50 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 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 2006, conform anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ordonatorul principal de credite – Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Biroul buget contabilitate din cadrul Primăriei
Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              

       Constantin Burduhos

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă

 


	Local Disk
	HCL nr. 39/2006


