
ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

HOTARÂREA NR. 61 
din 18 iunie 2013 

 
privind aprobarea  majorarii bugetului local si virarilor de credite bugetare în cadrul 
aceluiasi capitol bugetar din bugetul general al munici piului Câmpulung Moldovenesc 

pe anul 2013 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în sedinta de 
îndata din 18 iunie 2013; 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrata la nr. 11226 din  17.06.2013; 
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli si patrimoniu, înregistrat la nr. 11227 din 

17.06.2013; 
- Alocarea de catre Administratia Fondului pentru Mediu a subventiei reprezentând 

contributia aferenta contractului de finantare nr. 815/N/05.10.2010 din cadrul programului 
de finantare ”Instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv 
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire”; 

- Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 
2245/DGI/06.06.2013; 

- Adresa nr. 3119/2013 a Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc; 
- Adresa nr. 2956/2013 a Colegiului National „Dragos Voda”; 
- Art. 10 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 10/2013 pentru aprobarea 

Programului national de dezvoltare locala; 
- Art. 14 alin. (5) si art.49  alin (5) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul art. 36 alin.(4) lit. a), art. 45 si art. 47 din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E :  
 

Art.1.-Se aproba majorarea bugetului local si virarile de credite bugetare în cadrul 
aceluiasi capitol bugetar din bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe 
anul 2013,  conform anexelor nr. 1-3 care fac  parte integranta din prezenta hotarâre. 

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri, 
cheltuieli si patrimoniu si Compartimentul investitii din cadrul Primariei Câmpulung 
Moldovenesc, Spitalul municipal si Colegiul National „Dragos Voda”, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 

Burduhos Victor 

 Contrasemneaza: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI

Toader Mândrila 
 


