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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr.56
din 28 mai 2009

cu privire la alocarea de sume din bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru tipărirea unor cărţi
 

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 mai 2009,
            Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 8446/13.05.2009;
- Raportul Biroului Biroul buget contabilitate, finanţare investiţii al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la

nr.8447/13.05.2009;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Cererea domnilor prof. dr. George Istrate şi prof. Graţian Jucan, înregistrată la nr. 19CL/31.03.2009;
- Cererea domnului prof. Bratu Gheorghe, înregistrată la nr. 10 CL/06.03.2009;
- Cererea domnului Constantin Rusu Bucovineanu, înregistrată la nr. 15CL/24.03.2009;
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,
 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei, pentru tipărirea cărţii: „Câmpulungul Moldovenesc şi aria bucovineană”, autori
prof. dr. George Istrate şi prof. Graţian Jucan;

Art.2. Aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei, pentru tipărirea cărţii: „Sportul în Câmpulung Moldovenesc şi în împrejurimi de-a
lungul timpului”, autor  Bratu Gheorghe;

Art.3. Aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei, pentru tipărirea cărţii: ”Carte la îndemâna cititorului”, autor  Constantin Rusu
Bucovineanu.

Art.4. (1) Alocarea sumelor prevăzute la art.1-3 se va face din cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”.
                     (2) Justificarea şi decontarea sumelor alocate se realizează numai pe bază de acte doveditoare, conform prevederilor legale.

Art.5. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Biroul buget contabilitate, finanţare investiţii al Primăriei municipiului Câmpulung
Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 
Cuciurean Cristian

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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