
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR.71 
din 19 septembrie 2014 

 
privind aprobarea  rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc 

 pe anul 2014  
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din 
19.09.2014; 

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

17511 din 18.09.2014; 
-Raportul Direcţiei economice,  înregistrat la nr. 17512 din 18.09.2014; 
-Raportul Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 17513 din 18.09.2014; 
-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 rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung  Moldovenesc pe 
anul 2014,  conform anexelor nr. 1-3 care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (2)Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară cu suma de 118200 lei prin diminuarea 
disponibilităţilor aferente subcapitolului  84.02.03.03  ”Străzi”,  art. 20.02 „Reparaţii curente” (-88000 
lei), subcapitolului 51.02.01.03 ”Autorităţi executive”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”  (-28200 lei) şi 
subcapitolului 54.02.50 „Alte servicii publice generale” , art. 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi 
servicii”(-2000 lei). 
      (3)Se aprobă utilizarea sumei de 118200 lei din fondul de rezervă bugetară pentru realizarea 
proiectului tehnic la obiectivul de investiţie „Reabilitare alei şi parcări str. I. Hălăuceanu” (subcapitolul 
84.02.03.03 ”Străzi”, art. 71.01.30 „Alte active fixe” suma de 18000 lei), execuţia lucrărilor la 
obiectivul de investiţie „Reabilitare alei şi parcări str. I. Hălăuceanu” (subcapitolul 84.02.03.03 
”Străzi”, art. 71.01.30 „Alte active fixe” suma de 30000 lei), lucrări la obiectivul de investiţie 
„Reabilitare strada C.D.Gherea şi strada Gheorghe Lazăr” (subcapitolul 84.02.03.03 ”Străzi”, art. 
71.01.30 „Alte active fixe” suma de 20000 lei), lucrări la obiectivul de investiţie „Amenajare parcare 
blocuri A.N.L.” (subcapitolul 84.02.03.03 ”Străzi”, art. 71.01.30 „Alte active fixe” suma de 20000 lei), 
realizarea studiului geologic pentru obiectivul de investiţie „Realizarea şi extinderea reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Câmpulung  Moldovenesc”(2000 lei) şi majorarea 
cheltuielilor de personal cu suma de 28200 lei la subcapitolul 68.02.05.02 „Asistenţă socială în caz de 
invaliditate”. 

 Art.2.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

    Berențan Cornel - Petru 
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