
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 70 
din 25 iunie 2015 

 
 

privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal între 
unităţile de învăţământ din municipiu, majorării fondului de rezervă bugetară, 
utilizării fondului de rezervă bugetară şi virărilor de credite bugetare în bugetul 

general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015  
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
ordinară din 25 iunie 2015; 

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

înregistrată la nr. 12478 din 16.06.2015; 
-Raportul Direcţiei economice,  înregistrat la nr. 12480 din 16.06.2015; 
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Adresele Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” înregistrate la nr.11991/10.06.2015 şi 

nr.11718/08.06.2015; 
-Adresele Colegiului Silvic „Bucovina” înregistrate la nr. 11973/10.06.2015 şi nr. 

12088/11.06.2015; 
-Adresa Liceului tehnologic nr. 1 înregistrată la nr. 11843/9.06.2015; 
-Adresele Şcolii Gimnaziale „Bogdan Vodă”nr.2481/4.06.2015 şi 

nr.2506/10.06.2015;  
-Adresele Şcolii Gimnaziale „George Voevidca”nr. 1126/10.06.2015 şi nr. 

1128/11.06.2015; 
-Adresa Şcolii Gimnaziale „T.V. Ştefanelli”nr. 1141/11.06.2015; 
-Adresa Spitalului municipal înregistrată la nr. 11974/10.06.2015; 
-Art. 21 alin. (2) şi (4), art. 22, art. 23, art.36, alin.(2), 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 120500 lei şi 
modificarea listei de investiţii a bugetului local, prin diminuarea disponibilităţilor aferente 
următoarelor subcapitole: 

 



 
 
-51.02.01.03 „Autorităţi executive”, art. 20.05.30 „Alte obiecte de inventar” (-7000 

lei); 
-54.02.50 „Alte servicii publice generale”, art. 20.30.30 (-15000 lei); 

 -70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuinţelor” , art. 71.01.30 de la obiectivul de 
investiţie „Reabilitare fosta primărie” (-71000 lei); 
 -84.02.03.01 „Drumuri şi poduri”, art. 20.01.09 „Materiale şi prestări de servicii cu 
caracter funcţional”(-27500 lei) , conform anexelor nr. 2 şi nr.3. 
      (2)Se aprobă utilizarea sumei de 150500 lei din fondul de rezervă bugetară şi 
modificarea listei de investiţii a bugetului local , astfel: 
 -se finanţează obiectivul de investiţie „Achiziţionare sistem rafturi arhiva”, subcap. 
51.02.01.03 Autorităţi publice”(+10000 lei); 
 -se finanţează obiectivul de investiţie „Achiziţionare aplicaţie informatică  Stare 
civilă subcap. 51.02.01.03 Autorităţi publice” (+7000 lei); 
 -se finanţează obiectivele de investiţie „Sistem audio Şcoala gimnazială „Teodor 
Ştefanelli””(+4500 lei),  „Sistem audio Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă””(+6300 lei), 
„Sistem audio Şcoala gimnazială „George Voevidca””(+2800 lei), „Sistem audio Colegiul 
Naţional „Dragoş Vodă””(+11900 lei) şi „Sistem audio Colegiul Silvic 
„Bucovina””(+29500 lei); 
 -se finanţează investiţiile unor Parohii din municipiu  subcap. 67.02.50 Alte servicii 
în domeniul culturii, recreerii şi religiei” (+30000  lei);  
 -se finanţează investiţia „Achiziţionare mobilier locuri de joacă”subcap. 67.02.05.03 
„Intreţinere grădini publice, baze sportive” (+21000 lei), 
 -se finanţează reparaţii sistem de canalizare subcap. 74.02.06 „Canalizarea şi tratarea 
apelor uzuale” (+27500 lei), conform anexelor nr. 4 şi nr. 5. 

Art.3.-Se aprobă virarea creditelor bugetare de la obicetivul de investiţie „SF 
reabilitarea şi modernizare infrastructură rutieră inclusiv utilităţile aferente acesteia în 
municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava”(-242172 lei) la obiectivele de investiţie 
„Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră inclusiv utilităţile aferente acestuia în 
municipiul Câmpulung Moldovenesc –zona de nord a municipiului între pârâul Izvorul Alb 
şi Dacia service - documentaţie”(151032 lei) şi „Reabilitare şi modernizare infrastructură 
rutieră inclusiv utilităţile aferente acestuia în municipiul Câmpulung Moldovenesc, zona 
BTT-Sâhla-documentaţie”(91140 lei), conform anexei nr. 5. 
 Art.4.-Se aprobă diminuarea valorii investiţiei „Accesorii laparoscop”(-14500 lei) şi 
finanţarea investiţiei „Centrală telefonică automată” din cadrul bugetului Spitalului 
municipal, conform anexei nr. 6. 

Art.5.-Anexele nr. 1 - 6 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, 

Direcţia tehnică, Spitalul municipal, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” , Colegiul Silvic 
„Bucovina”, Liceul tehnologic nr. 1, Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă”, Şcoala Gimnazială 
„George Voevidca” şi  Şcoala Gimnazială „T.V. Ştefanelli”, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

  
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Chirodea Gavril 

   Contrasemnează: 
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Toader Mândrilă 
 


