
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 77 
din 24 august 2016 

 
privind aprobarea majorării şi virărilor de credite bugetare în bugetul general al 

municipiului Câmpulung Moldovenesc 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. 17917 din 12.08.2016; 
-Adresa Spitalului municipal nr. 5390/27.07.2016; 
-Adresa Spitalului de psihiatrie nr. 1574/03.08.2016; 
-Raportul Direcţiei economice înregistrat la nr. 17918 din 12.08.2016; 

 -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Art. 49 alin.(4) şi (7) 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, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.(1)Se aprobă majorarea şi virările 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 nr. 2. 

(3)Se aprobă majorarea şi virările de credite bugetare în cadrul bugetului 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016, conform anexei nr. 3. 

(4)Se aprobă influenţe la lista de investiţie a bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Câmpulung 
Moldovenesc pe anul 2016, conform anexei nr. 4. 

Art.2. (1)Se aprobă finanțarea cu suma de 30.500 lei a următoarelor evenimente: 
a) Concursul de motociclism Hard Enduro Bucovina, ediția  2016 – 11200 

lei; 
b) Zilele filmului istoric în Bucovina – 13500 lei; 
c) Rarău Radical Race – 2500 lei; 
d) I remember old boys ASA Explorări Câmpulung Moldovenesc – 3300 lei. 



            (2)În vederea decontării, asociațiile care au depus cereri pentru finanțarea 
evenimentelor, vor prezenta documente justificative aferente sumelor aprobate. 

Art.3. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, 

Spitalul municipal şi Spitalul de psihiatrie, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Varvaroi Vasile - Lucian 

 Contrasemnează: 
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

Director executiv, 
Erhan Rodica 

 


