
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 76 

din 24 august 2016 
 
 

cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 
2016 a  unei sume  pentru acordarea unui ajutor financiar domnului Lupescu Corneliu 

Stelian si domnului Niga Larion Vasile 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 24.08.2016; 
 Având în vedere: 

-Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc domnul 
Negură Mihăiţă  înregistrată la nr. 17915/2016; 

-Ancheta socială efectuată de Direcţia  administraţie publică nr. 16207/2016; 
-Ancheta socială efectuată de Direcţia  administraţie publică nr. 14047/2016; 
-Raportul Direcţiei economice  înregistrat la nr. 17916/2016; 

           -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Solicitarea domnului Lupescu Corneliu Stelian înregistrată la nr. 16207/2016; 
-Solicitarea domnului Niga Larion Vasile înregistrată la nr. 14047/2016; 
-Prevederile pct. 10 lit. a) al Capitolului II din anexa nr. 2 la Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
       În temeiul art. 36 alin.(4) lit. a) şi alin.(6) lit a) pct.2 , art. 47 şi art.49 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  

 Art.1.(1)Aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe 
anul 2016 a sumei de 5000 lei pentru acordarea unui ajutor financiar domnului Lupescu Corneliu 
Stelian, în scopul acoperirii cheltuielilor pentru investigațiile medicale si tratamentul de 
specialitate de care are nevoie. 

(2)Aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe 
anul 2016 a sumei de 3000 lei pentru acordarea unui ajutor financiar domnului Niga Larion 
Vasile, în scopul acoperirii costurilor generate de îngrijirea mamei sale. 

          (3)Suma prevăzută la alin.(1) și (2) se achită din cadrul capitolului 68.02 „Asigurări 
şi asistenţă socială” în funcție de sumele încasate, conform execuției bugetare pe anul 2016. 

       (4)Direcția economică va urmări ca cei doi beneficiari ai ajutoarelor financiare să 
prezinte documente justificative de utilizare a ajutoarelor în scopul pentru care au fost aprobate. 

Art.2.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Varvaroi Vasile - Lucian 
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Director executiv, 
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