
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 59  
din 31 iulie 2014 

 
 

privind  aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal  
între unităţile de învăţământ din municipiu şi  aprobarea rectificării bugetului general   

al municipiului pe anul 2014 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară  din 
31.07.2014; 

Având în vedere: 
-Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 

14525 din  28.07.2014; 
-Raportul Direcţiei economice înregistrat la  nr. 14526 din 28.07.2014; 

 -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local ; 
-Avizul Inspectoratului şcolar judeţean Suceava ; 
-Adresa nr. 2400/23.07.2014 a Colegiului Silvic „Bucovina”; 
-Adresa nr.611/22.07.2014 a Grădiniţei cu program normal  „Floare de colţ”; 
-Adresa nr. 564/22.07.2014 a Grădiniţei cu program prelungit „Căsuţa piticilor”; 
-Adresa nr. 1047/23.07.2014 a Şcolii gimnaziale „George Voevidca”; 
-Adresa nr. 2262/15.072014 a Şcolii gimnaziale „Bogdan Vodă”; 
-Adresa nr. 1167/11.07.2014 a Şcolii gimnaziale „Teodor Ştefanelli”; 
-Adresa nr. 1111/10.07.2014 a Spitalului de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc; 
-Art. 21 alin. (2) şi (4), art. 22, art. 23 , art. 49  alin (4), (5) şi (7), art. 49 alin.(9) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art. 5 alin (1), (2), (5), (6) şi (7) din Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea 

normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării 
de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu 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. Se aprobă redistribuirea sumelor aferente cheltuielilor de personal între unităţile de 
învăţământ din municipiu ,  conform anexei nr.1; 

Art.2. (1)Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară cu suma de 265400 lei prin 
diminuarea disponibilităţilor aferente capitolului 70.02 ”Locuinţe , servicii şi dezvoltare publică”, art. 
71.01.30 „Alte alte active fixe”(-29000 lei), art. 55.01.13 „Programe de dezvoltare”(-235000 lei) şi 
capitolului 54.02 „Alte servicii publice generale”, art. 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”(-1400 lei). 

 



(2)Se aprobă utilizarea sumei de 230400 lei din fondul de rezervă bugetară pentru 
achiziţionarea de obiecte de inventar aferente iluminatului public ornamental în sumă de 29000 
lei(capitolul 70.02.06 ”Iluminat public”, art. 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”), licenţe pentru 
sistemele de calcul de la Serviciul public comunitar local de evidenţa persoanei în sumă de 1400 lei 
(capitolul 54.02.10 „Servicii publice comunitare de evidenţa persoanei”, art. 71.01.30 „Alte active 
fixe”) şi reparaţii străzi în sumă de 200000 lei (cap.84.02.03.03 „Străzi”, art. 20.02.”Reparaţii 
curente”). 

(3)Se aprobă virarea sumei de 265000 lei de la cap.70.02.05.01 „Alimentare cu apă” aferent 
obiectivului de investiţie „Reabilitareaşi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în 
municipiul Câmpulung  Moldovenesc” pentru finanţare următoarelor obiective de investiţie: 
„Reparaţie capitală clădire Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă”(50000 lei), ”Achiziţionare centrală 
termică Şcoala gimnazială „Teodor Ştefanelli”(65000 lei) şi „Reparaţie capitală clădire grădinită din 
str. Sirenei nr.1” (150000 lei) . 

(4)Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung  Moldovenesc pe anul 
2014,  conform anexelor nr. 2-5 . 

Art.3. Anexele nr. 1-5 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică,  va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Tîmpescul-Piticar Vasile 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


