
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 118 
29 octombrie 2015 

 
privind aprobarea bugetului activităţii economice desfăşurate de 

Compartimentul de alimentare cu energie termică şi a majorării bugetului 
instituţiilor şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii al municipiului 

Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015 
  

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 29 octombrie 2015; 

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

înregistrată la nr. 22258 din 28.10.2015; 
  -Raportul Direcţiei economice  înregistrat la nr. 22259 din 28.10.2015; 
  -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
 -Art. 1 alin. (2) din Hotărârea 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 
modificată prin Hotărârea Consiliului local nr. 108/2015; 

  -Art. 22, art. 23, 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, 

 
H O TĂRĂ Ş T E :  

 
 Art.1.(1)Se aprobă bugetul activităţii economice desfăşurate de 
Compartimentul de alimentare cu energie termică şi a majorării bugetului instituţiilor 
şi activităţilor finanţate integral din venituri  proprii al municipiului Câmpulung 
Moldovenesc pe anul 2015, conform anexelor nr.1 şi nr. 2.   
                 (2)Se aprobă majorarea bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate 
integral din venituri  proprii  pe anul 2015, conform anexei nr. 3. 
  Art.2.Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Compartimentul 
de alimentare cu energie termică şi Direcţia economică,  va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Chirodea Gavril 
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