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HOTĂRÂREA NR. 125 
din 15 decembrie 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 și virări de credite în cadrul bugetului 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și 
influenţe la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa  extraordinară 
din data  de 15 decembrie 2016; 

Având în vedere: 
                    -Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrată la nr. 27059 din 12.12.2016; 
                -Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 27060 din 12.12.2016; 
                   -Adresa nr. SVG_STZ/1945/29.11.2016 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Suceava; 
                   -Adresele Școlii Gimnaziale „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc nr. 
2732/17.11.2016 și 2871/08.12.2016; 
                   -Adresa Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc nr. 8981/09.12.2016; 
                   -Adresa Liceului Tehnologic nr. 1 Câmpulung Moldovenesc nr. 4189/06.12.2016; 
                   -Adresa Colegiului Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc nr. 
5161/08.12.2016; 
                   -Adresa Colegiului Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc nr. 4358/05.12.2016; 
                   -Adresa Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc nr. 2646/05.12.2016; 
                   -Art. 5, alin. (3), art. 19, alin (2), art. 49, alin. (4) și  alin. (7) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
                   -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 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O TĂRĂ Ş T E :  
 
 

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  și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, conform 
anexei nr. 3.        

          (4)Se aprobă influenţe la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, conform anexei nr. 4.       
           Art.2.Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.3.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, Școala 
Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc, Liceul Tehnologic nr. 1 Câmpulung 
Moldovenesc, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Colegiului Silvic 
„Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, Spitalul de 
Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
 

                      

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

 Alvirescu Ioana - Tatiana 

            Contrasemnează: 
   SECRETARUL MUNICIPIULUI 

        Toader Mândrilă 
 

 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 


