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ROMÂNIA
JUDEŢUL  SUCEAVA

MUNICIPIUL  CÂMPULUNG  MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 13
din 3 februarie 2012

cu  privire la aprobarea  bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc  pe anul 2012
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 3 februarie 2012,
Având în vedere:
-Raportul Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 1861/2012;
-Raportul serviciului venituri şi cheltuieli înregistrat la nr. 1862/2012;
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
-Adresele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Suceava nr. 62838 din 27.12.2011, nr. 60002 din 03.01.2012, nr. 60035 din

13.01.2012, nr. 60066 din 24.01.2012, nr. 60029 din 09.01.2012;
-Adresa Consiliului Judeţean Suceava nr. 187/05.01.2012;
-Art. 5, art. 14, alin. (7), art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
-Art. III , alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011;
-Prevederile art. II din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,

precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 283/2011;
-Prevederile Legii nr. 293/2011- Legea bugetului de stat pe anul 2012;
-Ordinul comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 286/2987/2011 privind aprobarea nivelului

maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi
municipiul Bucureşti;

În temeiul art. 36, alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a) art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1.-Se aprobã bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012, conform anexei. nr. 1.
Art.2.-Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local la 31.12.2011, în sumă de 2.411.277 lei, conform anexei nr. 2.
Art.3.-Se aprobă bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform anexelor nr. 3 şi nr. 4.
Art.4.-Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii, conform anexelor nr. 5 şi nr.

6 .
Art.5.-Se aprobă bugetul Grădiniţei cu program normal, conform anexei  nr. 7.
Art.6.-Se aprobă bugetul Grădiniţei cu program prelungit, conform anexei  nr. 8.
Art.7.-Se aprobă bugetul Şcolii generale cu clasele I – VIII nr. 2 „George Voevidca”, conform anexei nr. 9.
Art.8.-Se aprobă bugetul Şcolii generale cu clasele I – VIII nr. 3 „Bogdan Vodă, conform anexei  nr. 10.
Art.9.-Se aprobă bugetul Şcolii generale cu clasele I – VIII nr. 4 „Theodor Ştefanelli”, conform anexei. nr. 11.
Art.10.-Se aprobă bugetul Colegiului Naţional „Dragoş Vodă”, conform anexei. nr.12..
Art.11.-Se aprobă bugetul Colegiului Silvic „Bucovina”, conform anexei. nr. 13.
Art.12.-Se aprobă bugetul Grupului  Şcolar nr. 1, conform anexei. nr. 14.
Art.13.-Se aprobă bugetul Spitalului municipal , conform anexei nr. 15.
Art.14.-Se aprobă bugetul Spitalului de psihiatrie, conform anexei nr. 16.
Art.15.-Se aprobă bugetul Muzeului „Arta lemnului”, conform anexei nr. 17.
Art.16.-Se aprobă bugetul Clubului sportiv „Rarăul”, conform anexei nr. 18.
Art.17.-Se aprobă bugetul Direcţiei de servicii publice, conform anexei nr. 19.
Art.18.-Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor de bază din Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc, activităţile şi

instituţiile subordonate, conform anexei nr. 20.
Art.19.-Se aprobă lista obiectivelor de investiţii, conform anexelor  nr.21 şi nr.22.
Art.20.-Anexele nr. 1 – 22 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.21.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul  de specialitate, precum şi activităţile şi  instituţiile subordonate  vor

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 
Timu Dan Andrei

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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