
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 86 
din 29 septembrie 2016 

 

privind aprobarea majorării bugetului local, influentelor la lista de investiții a 
bugetului local, virări de credite bugetare în bugetul local al municipiului 

Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 şi a modalităţii de finanţare a activităţii 
„Compartimentul de alimentare cu energie termică” 

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 29.09.2016; 
Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată 
la nr. 19881 din 13.09.2016; 

-Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 19882 din 13.09.2016 ; 
-Raportul Compartimentului audit public intern, înregistrat la nr. 19973 din 14.09.2016; 
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Contractul de finanțare încheiat cu Autoritatea Națională de Turism înregistrat la nr. 

19423/06.09.2016 
-Adresele Școlii Gimnaziale „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc înregistrate 

la nr. 15814/13.07.2016 și nr. 19784/12.09.2016 ; 
-Solicitarea Asociației „Hai în Bucovina” înregistrată la nr. 19841 din 13.09.2016; 

În temeiul art. 49, alin. (4) și alin. (7), art. 52 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), 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 bugetului local și 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 investiţii a bugetului local al municipiului 
Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016, conform anexei nr.2. 

(3)Se aprobă majorarea veniturilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, conform anexei nr.3. 

Art.2.(1)Începând cu data de 01.10.2016, se aprobă finanţarea activităţii 
„Compartimentul de alimentare cu energie termică” din bugetul local; veniturile obţinute din 
activităţile desfăşurate de „Compartimentul de alimentare cu energie termică se înregistrează la 
bugetul local la subcapitolul 33.02.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități ”, 
iar cheltuielile se înregistrează la subcapitolul 70.02.30.30„Alte cheltuieli în domeniul 
locuințelor”. 



 (2) Se aprobă diminuarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, conform anexei nr.4, pentru activitatea 
“Compartimentul de alimentare cu energie termică”,. 

 (3) Se aprobă majorarea bugetului local al municipiului Câmpulung 
Moldovenesc pe anul 2016, conform anexei nr. 5, pentru activitatea “Compartimentul de 
alimentare cu energie termică”. 

Art.3.Se aprobă finanţarea obiectivului “Pârtii de schi omologate și transport pe cablu 
în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău” din bugetul local cu suma de 
50.000 lei și de la bugetul de stat, respectiv Autoritatea Națională pentru Turism cu suma de 
18.000.000 lei. 

Art.4.(1)Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei de la cap 87.02.04 
„Turism” pentru organizarea și desfășurarea evenimentului „Simfonii în Câmpulung” , concert 
susținut de Filarmonica Botoșani . 

(2)În vederea decontării, asociația „Hai în Bucovina” va prezenta documente 
justificative aferente sumei aprobate. 

 Art.5.Pe data adoptării prezentei hotărâri, alineatul (2) al punctului 1 din articolul I al 
HCL nr. 108/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 92/27.10.2014 privind atribuirea gestiunii directe a 
serviciului de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice în cartierul de locuinţe 
pentru tineret ANL- Buneşti, către Compartimentul de alimentare cu energie termică din cadrul 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, se abrogă. 

 Art.6.Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

 Cristinari Filaret 

   Contrasemnează: 
  SECRETARUL MUNICIPIULUI 

  Toader Mândrilă 
 


