
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

                                                           HOTĂRÂREA NR. 128   
                                                    din 26 noiembrie 2015 

 
 

   privind aprobarea majorării bugetului  general al municipiului Câmpulung 
Moldovenesc pe anul 2015 şi a virărilor de credite bugetare  

 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
ordinară din 26.11.2015; 

Având în vedere: 
  -Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrată la nr. 24300 din  25.11.2015; 
     -Raportul Direcţiei economice  înregistrat la nr. 24301 din 25.11.2015; 
     -Raportul Comisiei de specialitate a Consiului Local; 
     -Adresa Consiliului Judeţean Suceava nr. 26873/13.11.2015 
 -Adresele Colegiului Naţional „Dragoş Vodă”nr. 5235/09.11.2015 şi nr. 

5311/13.11.2015; 
    -Adresa Colegiului Silvic „Bucovina” nr. 4464/20.11.2015; 
    -Adresa Liceului tehnologic nr. 1, nr.5846/23.11.2015; 
    -Adresa Şcolii Gimnaziale „Bogdan Vodă” nr.4064/10.11.2015; 
    -Adresa Şcolii Gimnaziale „T.V. Ştefanelli” nr. 2558/04.11.2015; 
    -Adresa Spitalului Municipal nr. 8791/12.11.2015; 

              -Prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 19/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi a 
unor măsuri pentru punerea în aplicare a acestuia 

   -Art.33 alin.(3) lit.b) şi art. 49 alin.(7) şi (9) 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 TĂRĂ Ş T E :  
 
 

          Art.1.(1)Se aprobă majorarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc 
pe anul 2015 şi virările de credite, conform anexei nr.1. 
           (2)Se aprobă modificarea listei de investiţii a bugetului local al municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr.2. 



      (3)Se aprobă majorarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015 şi virările de credite, conform anexei 
nr.3. 
            Art.2.Se aprobă următoarele finanţări nerambursabile : 
        -6900 lei Asociaţiei Youth 4 Nation din Câmpulung Moldovenesc(CIF 33287576), 
pentru proiectul “Combaterea alimentaţiei nesănătoase a elevilor” 
           -5000 lei Asociaţiei Corala bărbătească “Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc(CIF 
14574755),  pentru proiectul “Participare la acţiuni culturale”. 
            Art.3. Anexele nr. 1-3 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.4.Primarul municipiului  Câmpulung  Moldovenesc, prin Direcţia economică, 
Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”, Colegiul Silvic „Bucovina”, Liceul  tehnologic nr. 1,  
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă”, Şcoala Gimnazială „T.V. Ştefanelli”şi Spitalul 
Municipal va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Chirodea Gavril 
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