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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
H O T Ă R Â R E A Nr. 99
din 1 septembrie 2009

privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2009
 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din 1 septembrie  2009,

Având în vedere:
– Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 15242/31.08.2009;
– Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli  din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 15243/31.08.2009;
- Raportul Serviciului de alimentare cu energie termică  din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 15244 din

31 august 2009;
- Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor

proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul  Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 180/2009  privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea

reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006 - 2015 - căldură şi confort";
-Art.19, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(4) lit. a), art. 45 alin.(2), lit. a), art. 47 şi art.49 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 anexelor nr. 1 şi nr. 2  care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Ordonatorul principal de credite – Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri şi cheltuieli din cadrul

Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Niga Gheorghe

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             
Toader Mândrilă
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