
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 71
din 28 iulie 2016

privind aprobarea majorării fondului de rezervă bugetară, 
influenţelor la lista de investiţii a bugetului local, utilizării fondului 
de rezervă bugetară şi virări de credite bugetare în bugetul local al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 şi majorarea 
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016;

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

Moldovenesc, înregistrată la nr. 15818 din  13.07.2016;
    -Adresa Şcolii Gimnaziale „Geoge Voevidca” nr.1622/2016;
    -Adresele Liceului tehnologic nr.1 , nr. 2152 şi nr. 2435/2016;
    -Adresa Spitalului de psihiatrie nr. 1359/2016;
    -Raportul Direcţiei economice înregistrat la nr. 15819 din 

13.07.2016;
    -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
   -Art. 36 şi 49 alin.(4) şi (7) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

H O TĂRĂ Ş T E :

          Art.1.(1)Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară şi virări 
de credite bugetare în cadrul bugetului local al municipiului Câmpulung 
Moldovenesc pe anul 2016, conform anexei nr. 1.

     (2)Se aprobă  influenţe  la lista de investiţie  a  bugetului local 
al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016, conform anexei 
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nr. 2.
       (3)Se aprobă utilizarea fondului de rezerva bugetară şi virări 

de credite bugetare în cadrul bugetului local al municipiului Câmpulung 
Moldovenesc pe anul 2016, conform anexei nr. 3.

     (4)Se aprobă influenţe la  lista  de  investiţie a bugetului local  
al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016, conform anexei 
nr. 4.

      (5)Se aprobă majorarea bugetului  instituţiilor  publice  şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 
2016, conform anexei nr.5.

        Art.2.(1)Se aprobă finanţarea  cu  suma de 36000 lei  a  primei  
ediţii a Festivalului Câmpulung Film Fest.
             (2)Pentru  organizarea   Festivalului  Câmpulung  Film   Fest,  se 
împuterniceşte Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, domnul 
Negură Mihăiţă, să semneze contractul de asociere cu 
Asociaţia ,,Hasmaţuchi”.
           Art.3.Se aprobă majorarea bugetului local cu suma de 69350 lei 
reprezentând sponsorizări pentru acoperirea parţială a cheltuielilor 
aferente finanţării activităţilor Festivalului Internaţional de 
Folclor ,,Întâlniri Bucovinene” (subcapitolul 87.02.04 ,,Turism”, art. 
20.01.30 ,,Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”).
             Art.4.Anexele nr. 1-5 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.
      Art.5.Primarul  municipiului  Câmpulung  Moldovenesc,  prin  
Direcţia economică, Şcoala gimnazială „George Voevidca”,  Liceul 
tehnologic nr.1 şi Spitalul de psihiatrie, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,

Varvaroi Vasile Lucian

     Contrasemnează:
  SECRETARUL MUNICIPIULUI

  Toader Mândrilă
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