
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 69 
din 28 august 2014 

 
privind aprobarea majorării  şi rectificării bugetului general al municipiului  

Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014  
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară 
din 28.08.2014; 

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

la nr. 16143 din  27.08.2014; 
-Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 16144 din 27.08.2014; 
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava nr. 61850/11.08.2014; 
-Adresa nr.652/08.08.2014 a Grădiniţei cu program normal  „Floare de colţ”; 
-Adresa nr. 621/19.08.2014 a Grădiniţei cu program prelungit „Căsuţa piticilor”; 
-Adresa nr. 1109/19.08.2014 a Şcolii gimnaziale „George Voevidca”; 
-Adresa nr. 2413/13.08.2014 a Şcolii gimnaziale „Bogdan Vodă”; 
-Adresa nr. 1290/22.08.2014 a Şcolii gimnaziale „Teodor Ştefanelli”; 
-Adresa nr. 2326/19.08.2014 a Liceului Tehnologic nr. 1; 
-Adresa Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” nr. 2745/21.08.2014;  
-Adresa Colegiului Silvic „Bucovina” inregistrata cu nr.15787/20.08.2014; 
-Adresele Spitalului municipal nr. 4686/20.08.2014 si nr.4801/25.08.2014; 
-Art. 36, art.49 alin (4) şi (7) şi art. 82 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)Se aprobă majorarea şi rectificarea bugetului general al municipiului 
Câmpulung  Moldovenesc pe anul 2014,  conform anexelor nr. 1-5 care fac  parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
      (2)Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară cu suma de 63400 lei prin 
diminuarea disponibilităţilor aferente capitolului 61.02 ”Ordine publică şi siguranţa naţională”, 
art. 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”(-700 lei), capitolului 66.02” Sănătate”, art. 20.01.09” 
Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional” (-700 lei) şi capitolului 70.02 
„Locuinţe,servicii si dezvoltare publică”, art. 71.03 „Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe”(-62000 lei). 
       (3)Se aprobă utilizarea sumei de 63400 lei din fondul de rezervă bugetară pentru 
achiziţionarea unor licenţe software (capitolul 61.02 ”Ordine publică si siguranţa naţională”, 
art. 71.01.30 „Alte active fixe” suma de 700 lei), capitolul 66.02” Sănătate” art. 71.01.30 „Alte 
active fixe” suma de 700 lei ) şi pentru efectuarea unor reparaţii curente la grădiniţa din str. 
Sirenei nr. 5(capitolul 65.02 „Invătământ” , art. 20.02 „Reparaţii curente” suma de 62000 lei). 



Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin Direcţia economică, 
Grădiniţa cu program normal  „Floare de colţ”, Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa 
piticilor”, Şcoala gimnazială „George Voevidca”, Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă”, Şcoala 
gimnazială „Teodor Ştefanelli”, Liceul Tehnologic nr. 1, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”, 
Colegiul Silvic „Bucovina” și Spitalul  municipal, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Varvaroi Vasile-Lucian 
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