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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
H O T Ă R Â R E A Nr. 14
din 20 februarie 2012

 
cu privire la aprobarea utilizării şi repartizării sumei de 25000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local al
municipiului Câmpulung Moldovenesc către Grupul  şcolar nr.1 pentru finanţarea unor cheltuieli urgente  în vederea  procurării

combustibilului  necesar încălzirii spaţiilor şcolare şi  rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung  Moldovenesc pe anul
2012

 

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc întrunit în şedinţa de îndată din data de 20 februarie 2012;
            Având în vedere:

-Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung , înregistratǎ la nr. 3045 din 20  februarie 2012;
-Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primǎriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 3046 din 20  februarie

2012;
-Adresa Grupului şcolar nr. 1 Câmpulung Moldovenesc nr. 399/16.02.2012;
-Art. 36, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(4) lit. a), art. 45 şi art. 47 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.–(1) Aprobă  utilizarea şi repartizarea sumei de 25000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local  al municipiului

Câmpulung Moldovenesc către Grupul  şcolar nr.1 pentru finanţarea unor cheltuieli urgente  în vederea  procurării combustibilului necesar încălzirii
spaţiilor şcolare.

          (2)Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung  Moldovenesc pe anul 2012,  conform anexei care face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.–Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung
Moldovenesc şi Grupul şcolar nr. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Dan Mocanu

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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