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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
H O T Ă R Â R E A Nr. 98

din 27 august 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 august 2009,

Având în vedere:
– Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 14843/2009;
– Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli  din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 14844/2009;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Art. 2, alin.(1), lit. b) şi alin (2) şi  art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.162/2008 privind  transferul  ansamblului  de  atribuţii 

şi competenţe  exercitate  de  Ministerul  Sănătăţii  Publice  către  autorităţile  administraţiei publice locale;
- Art.10 şi 11 din anexa la  Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea  Normelor metodologice  de  aplicare a Ordonanţei  de 

urgenţă  a  Guvernului  nr.  162/2008  privind  transferul  ansamblului  de atribuţii  şi  competenţe  exercitate  de  Ministerul  Sănătăţii  către 
autorităţile  administraţiei publice locale;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2009 cu  privire la înfiinţarea Serviciului medicină şcolară în cadrul  unităţilor de învăţământ din municipiul
Câmpulung Moldovenesc;

- Art. 82 din  Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Necesitatea validării modificărilor efectuate în baza dispoziţiei nr.667/2009 a primarului municipiului  Câmpulung Moldovenesc, privind

aprobarea rectificării bugetului local,
În temeiul art. 36  alin. (2), lit. b),   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. Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2009,  conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Serviciul venituri şi cheltuieli din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc va aduce la îndeplinire prevederile prezentei

hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Negură Mihăiţă

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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