
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR.53 
din 26 iunie 2014 

 
privind aprobarea modalităţii de finanţare a Muzeului „Arta lemnului”  
şi rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc 

 
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. 
12364 din  26.06.2014; 

-Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 12365 din 26.06.2014; 
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava nr. 12356/25.06.2014; 
-Adresa Liceului tehnologic nr. 1 înregistrată la nr. 12362/26.06.2014; 
-Titlul II din anexa la Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice 
autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate 
integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, 
bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea 
de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a 
acestora; 

-Hotărârea Consiliului local nr.34/2007 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, 
Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Regulamentului de ordine interioară, fişei posturilor şi 
a numărului de personal la Muzeul „Arta Lemnului" Câmpulung Moldovenesc; 

-Art. 36 şi 49  alin (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

-Necesitatea asigurării desfăşurării în bune condiţii a activităţii Muzeului” Arta lemnului”; 
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)Începând cu data de 1.07.2014, se aprobă finanţarea activităţii Muzeului „Arta 
lemnului” din bugetul local;veniturile obţinute din activităţile desfăşurate la Muzeul „Arta lemnului” 
se înregistrează în bugetul local. 
                (2) Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung  Moldovenesc pe 
anul 2014,  conform anexelor nr. 1-2 care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
               (3)Începând cu data de 1.07.2014 se abrogă art.17 şi  art. 18 din anexa nr. 3 la Hotărârea 
Consiliului local nr.34/2007 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de 
organizare şi funcţionare, a Regulamentului de ordine interioară, fişei posturilor şi a numărului de 
personal la Muzeul „Arta Lemnului" Câmpulung Moldovenesc. 

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică şi Muzeul 
„Arta lemnului”,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Giosan Nicolai 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


