
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 51 

din 26 iunie 2014 
 

privind aprobarea majorării  bugetului general  
al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014  

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 

ordinară din 26 iunie 2014; 
Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrată la nr. 11729 din  16.06.2014; 

-Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 11730 din 16.06.2014; 
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Adresa Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” nr. 2065/12.06.2014; 
-Adresa Spitalului municipal nr. 3107/12.06.2014; 
-Adresa Spitalului de psihiatrie nr. 905/04.06.2014; 
-Adresa Clubului Sportiv „Rarăul” nr. 32/29.04.2014; 
-Art. 36 şi 49  alin (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.1.-(1)Se aprobă majorarea bugetului general al municipiului Câmpulung  
Moldovenesc pe anul 2014,  conform anexelor nr. 1-4 care fac  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
    (2)Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară cu suma de 10900 lei prin 
diminuarea disponibilităţilor aferente capitolului 54.02 ”Alte servicii publice generale”, art. 
20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”(-7000 lei) şi capitolului 87.02 „Alte acţiuni 
economice”, art. 20.01.09 „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional”(-3900 lei). 
    (3)Se aprobă utilizarea sumei de 10900 lei din fondul de rezervă bugetară pentru 
achiziţionarea unui copiator pentru sala Consiliului local(capitolul 54.02. ”Alte servicii 
publice generale”, art. 71.01.30 „Alte active fixe”) şi a unui mash stradal (capitolul 87.02 
„Alte acţiuni economice”, art. 71.01.30 „Alte active fixe”). 

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin Direcţia economică, 
Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”,  Spitalul  municipal, Spitalul de psihiatrie şi Clubul  
Sportiv „Rarăul” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Giosan Nicolai 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


