
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.109
din 17 decembrie 2013

privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung
 Moldovenesc pe anul 2013

  Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din
17 decembrie 2013;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată  la

nr. 22295 din 16.12.2013;
-Raportul  Serviciului  venituri,  cheltuieli  şi  patrimoniu,  înregistrat  la  nr.  22296  din

16.12.2013;
-Adresa  Administraţiei  judeţene  a  finanţelor  publice  Suceava  nr.  63348/2013  şi  nr.

63401/2013.
-Adresa Spitalului municipal nr. 3322/2013;
-Adresa Spitalului de psihiatrie nr. 1820/2013;
-Adresa Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” înregistrată la nr. 22261/2013;
-Adresele Colegiului Silvic „Bucovina” înregistrate la nr.22255/2013 şi nr.22259/2013;
-Adresele  Liceului tehnologic nr. 1  nr. 3322/2013, nr.3367/2013 şi nr.3401/2013;
-Adresele Şcolii gimnaziale „George Voevidca” nr.1832/2013 şi nr. 1834/2013;
-Adresa Şcolii gimnaziale „Bogdan Vodă” nr. 5883/2013;
-Adresa Şcolii gimnaziale „Teodor Ştefanelli” nr2292/2013;
-Adresa Grădiniţei cu program prelungit „Căsuţa piticilor” nr. 1026/2013; 
-Adresa Grădiniţei cu program normal  „Floare de colţ”  nr.888/2013; 
-Analiza execuţiei veniturilor bugetare la data de 13.12.2013 ;
-Necesitatea  asigurării  fondurilor  pentru  diminuarea  lunară  a  cuantumului  arieratelor

municipiului cu cel puţin 5%, calculat la soldul lunii anterioare;
-Art. 49 alin (4) şi (7)  şi art. 82 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,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se  valideazǎ Dispoziţia  Primarului  municipiului  Câmpulung   Moldovenesc  nr.
734/9.12.2013 privind  aprobarea  majorării  bugetului  general  al  municipiului  Câmpulung
Moldovenesc pe anul 2013.

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

Art.3.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri, cheltuieli şi
patrimoniu din cadrul Primăriei Câmpulung Moldovenesc, Spitalul municipal,  Colegiul  Naţional
„Dragoş  Vodă”, Colegiul Silvic „Bucovina”, Liceul tehnologic nr. 1, Şcoala gimnazială  „George
Voevidca”, Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă” , Şcoala gimnazială „Teodor Ştefanelli”, Grădiniţa
cu program prelungit „Căsuţa piticilor”, Grădiniţa cu program normal „Floare de colţ” şi Clubul
sportiv municipal „Rarăul”,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,

Varvaroi Vasile-Lucian
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