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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr.131

din 14 noiembrie 2007
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2007

 
            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa extraordinară din 14 noiembrie 2007,
            Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 21241/11/2007;
- Raportul Biroului buget contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 21242/11/2007;
- Hotărârea Guvernului nr.1250/2007 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul

de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale;
- Hotărârea Guvernului nr.1285/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetele de stat către bugetele locale, prevăzute în

bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2007, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital pentru unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea unor acte normative;

- Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Suceava nr.62688/22.10.2007 înregistrată la Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc cu
numărul 20660/31.10.2007;

- Referatul de necesitate nr.19738/17.10.2007 al Direcţiei Tehnice din Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc;
- Adresa nr.3374/17.10.2007 a Colegiului Naţional „Dragoş Vodă”, Câmpulung Moldovenesc înregistrată la Primăria Municipiului Câmpulung

Moldovenesc cu numărul 19861/19.10.2007 ;
- Referatul Compartimentului Programe nr.20166/24.10.2007;
- Adresa nr.3108/07.11.2007 a Colegiului Silvic „Bucovina”, Câmpulung Moldovenesc;
- Ordinul Ministrului Finanţelor nr.1661 bis/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor

băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice;
            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,
                                                

Dumitru Văideanu

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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