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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 105

din 27 septembrie 2007
 

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2007
 

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2007,
            Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 17200/09/2007;
- Raportul Biroului buget contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 17201/09/2007;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Hotărârea nr. 919/ 7 august 2007 privind repartizarea unor sume din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru finanţarea  în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum
şi pentru modificarea unor acte normative;

- Adresa  Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Suceava  nr. 62005/16.08.2007;
- Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Suceava  nr. 62011/15.08.2007;
- Referatul nr.13977/ 20 iulie 2007 cu privire la plata chiriei pentru parte din Biblioteca municipală restituită prin dispoziţia nr.529/21.07.2007;
- Adresa nr.2842 din 03.08.2007a Grupului Şcolar Nr.1 Câmpulung Moldovenesc privind transferarea de fonduri, înregistrată la nr.14897 din

03.08.2007;
- Prevederile Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale;
- Legea nr. 486/2006  privind bugetul de stat pe anul 2007;

            În temeiul art. 36 alin.(4) lit. „a”, art. 45 şi art.47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

               Art.1. Aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2007, conform anexelor nr.1 si nr. 2, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ordonatorul principal de credite, Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Biroul buget contabilitate din cadrul Primăriei
Municipiului Câmpulung Moldovenesc va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                
Radu Mihalescul

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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