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ROMÂNIA
JUDEŢUL  SUCEAVA

MUNICIPIUL  CÂMPULUNG  MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 94
din 29 septembrie 2010

 

cu  privire la aprobarea  bugetului Spitalului de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc pentru semestrul  II  2010
 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 29 septembrie 2010
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 18303/27.09.2010 ;
- Nota de prezentare a bugetului înaintată de către managerul Spitalului de psihiatrie  Câmpulung Moldovenesc , înregistrată la nr.

17984/23.09.2010;
- Avizul Consiliului de administraţie al Spitalului de psihiatrie  Câmpulung Moldovenesc nr.1/2010, înregistrat la nr. 17985/23.09.2010;
- Raportul serviciului venituri şi cheltuieli înregistrat la nr.18304/27.09.2010;
- Art. 186, alin.(9), lit.a ) şi art. 191, alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările

ulterioare;
- Pct. 1, alin.(1), lit. c) şi pct. 3, alin.(6) şi (7) din Anexa la Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru

elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
- Art. 19, alin. (1), lit. b) şi art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local   nr. 64/2010 privind aprobarea transferului către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc a

managementului asistenţei medicale a Spitalului  de psihiatrie  Câmpulung Moldovenesc;
În temeiul art.36, alin.(2), lit. a), 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 bugetul Spitalului de psihiatrie  Câmpulung Moldovenesc pentru semestrul  II  2010, în sumă de 753670 lei, conform
 anexei nr. 1.

Art.2.–Se aprobă numărul de posturi şi structura acestora ale Spitalului  de psihiatrie  Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr. 2.
Art.3.–Se aprobă lista de investiţii pentru pentru semestrul  II  2010  a Spitalului de psihiatrie    Câmpulung Moldovenesc, conform

anexei nr. 3.
Art.4.–Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.–Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri şi cheltuieli şi managerul Spitalului de psihiatrie  Câmpulung

Moldovenesc ,  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 
Gavril Chirodea

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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