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H O T Ă R Â R EA NR. 89 
din 30 iulie 2015 

 
                       privind aprobarea majorǎrii bugetului general al municipiului  
      Campulung Moldovenesc pe anul 2015, a fondului de rezervǎ bugetarǎ şi utilizarea 
                                                       fondului de rezervǎ bugetarǎ  
 
 
 Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc întrunit în şedinţa ordinarǎ din data 
de 30.07.2015; 
 Având în vedere: 

   - Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratǎ la nr. 
15671/30.07.2015; 

     - Raportul Direcţiei economice  înregistrat la nr. 15672/30.07.2015; 
     - Raportul Direcţiei tehnice  şi urbanism înregistrat la nr. 15673/30.07.2015; 

      - Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
                - Art. 21 alin.(2) şi (4), art.22, art.23, art.36, alin.(2), art.49 alin.(7) şi (9) 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. Se aprobă majorarea bugetului general al  municipiului Câmpulung Moldovenesc pe 

anul 2015,   conform anexei nr. 1. 
 Art.2. Se aprobă majorarea fondului de rezervǎ bugetarǎ cu suma de 4200 lei prin diminuarea 

cu aceeasi sumă a disponibilitǎţilor aferente capitolului 68.02.05.02 „Asistenta socialǎ  in  caz de 
invaliditate”, art. 57.02  „Ajutoare sociale”; 
            Art.3. Se aprobă majorarea bugetului general al municipiului  Câmpulung Moldovenesc pe 
anul 2015 cu suma de 204722 lei, finanţare a Ministerului Dezvoltǎrii in cadrul „Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală” pentru investitia „Alimentare cu apa zona Bunesti”, conform anexei nr.2; 
             Art.4. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară capitolului 87.02.04 „Turism”, titlul 
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ), aferent contributii proprii in 
suma de 4200 lei, conform anexelor nr. 3 si 4; 
           Art.5. Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
          Art.6. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică şi Direcţia 
tehnica, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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