
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 120 
din 24 noiembrie 2016 

 
 

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

Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016, majorarea bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară 

din data 24.11.2016; 
Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrată la nr. 24927 din 11.11.2016; 

-Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 24928 din 11.11.2016, 
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Adresa Școlii Gimnaziale „Teodor V.Ștefanelli” Câmpulung Moldovenesc nr. 

2131/18.10.2016; 
-Adresele Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc nr. 7196/13.10.2016 și nr. 

8095/09.11.2016; 
-Adresa Liceului Tehnologic nr. 1 Câmpulung Moldovenesc nr. 3730/18.10.2016; 
-Adresa Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc nr. 

3459/20.10.2016; 
-Cererea Asociației Culturale Nord Art înregistrată la nr. 24708/09.11.2016; 
-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. 193, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, cu modificările şi completările ulterioare; 
-În temeiul art. 2 din Legea nr. 250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua 

Bucovinei; 
-În temeiul art. 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, 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 bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, conform anexei nr. 3. 

 Art.2.(1)Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 9.000 lei de la cap 
87.02.04 „Turism” pentru organizarea și desfășurarea evenimentului Festivalului de Muzică 
„Memorial Miroslav Dziubinski„. 

(2)În vederea decontării, „Asociația Culturală Nord Art” va prezenta documente 
justificative aferente sumei aprobate. 

Art.3.Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, 

Școala Gimnazială „Teodor V. Ștefanelli” Câmpulung Moldovenesc, Liceul Tehnologic nr. 1 
Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, 
Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

 Cristinari Filaret 

   Contrasemnează: 
  SECRETARUL MUNICIPIULUI 

  Toader Mândrilă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


