
ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTARÂREA NR. 108 
din 28 noiembrie 2013 

 
privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung  Moldovenesc pe anul 2013 

 
   Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în sedinta ordinara din 28 

noiembrie 2013; 
Având în vedere: 

 -Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrata la nr. 
20968 din 26.11.2013; 
 -Raportul Serviciului venituri, cheltuieli si patrimoniu, înregistrat la nr. 20969 din 26.11.2013; 
 -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
 -Adresa Administratiei judetene a finantelor publice Suceava nr. 62967/08.11.2013; 
 -Adresa Consiliului Judetean Suceava nr. 21019/13.11.2013; 
 -Adresa Spitalului municipal nr. 6312/11.11.2013; 
 -Adresele Colegiului National „Dragos Voda” nr. 5397/21.11.2013 si nr. 5398/21.11.2013; 
 -Adresa Colegiului Silvic „Bucovina” înregistrata la nr. 20774/22.11.2013; 
 -Adresa  Liceului tehnologic nr. 1, nr. 3224/20.11.2013 ; 
 -Adresele Scolii gimnaziale „George Voevidca” , nr.1625/06.11.2013, nr. 1627/06.11.2013 ? i  
nr.1723/21.11.2013; 
 -Adresa Scolii gimnaziale „Bogdan Voda” nr. 5696/21.11.2013; 
 -Adresa Scolii gimnaziale „Teodor Stefanelli” nr. 2189/20.11.2013; 
 -Adresa Gradinitei cu program prelungit  „Casuta piticilor” nr. 964/21.11.2013;  
 -Adresa Gradinitei cu program normal „Floare de colt”  nr.814/21.11.2013;   
 -Adresa Clubului sportiv municipal „Raraul” nr. 100/12.11.2013; 
 -Analiza executiei veniturilor bugetare la data de 31.10.2013; 
 -Necesitatea asigurarii fondurilor pentru diminuarea lunara a cuantumului arieratelor 
municipiului cu cel putin 5%, calculat la soldul lunii anterioare; 
 -Art. 49 alin. (4) si (7)  si art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
     În temeiul art. 36 alin.(4) lit. a), art. 45 si art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E :  
 

Art.1.-Se valideaza Dispozitia Primarului municipiului Câmpulung  Moldovenesc nr. 
664/14.11.2013 privind aprobarea majorarii bugetului general al municipiului Câmpulung 
Moldovenesc pe anul 2013. 

Art.2.-Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung  Moldovenesc pe 
anul 2013,  conform anexelor nr. 1-3 care fac  parte integranta din prezenta hotarâre. 

Art.3.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri, cheltuieli si 
patrimoniu din cadrul Primariei Câmpulung Moldovenesc, Spitalul municipal, Colegiul  National 
„Dragos Voda”, Colegiul Silvic „Bucovina”, Liceul tehnologic nr. 1, Scoala gimnaziala „George 
Voevidca”, Scoala gimnaziala „Bogdan Voda” , Scoala gimnaziala „Teodor Stefanelli”, Gradinita cu 
program prelungit „Casuta pitic ilor”, Gradinita cu program normal „Floare de colt” si Clubul sportiv 
municipal „Raraul”,  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 
Tîmpescul Piticari Vasile 

 Contrasemneaza: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrila 
 

 


