
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL  

 

                                                        H O T Ă R Â R EA NR. 75 
                                                        din 22 iulie 2015 
 
 

privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal între unităţile de 
învăţământ din municipiu, majorării bugetului local, 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 de îndată din  
22 iulie 2015; 

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

nr. 15042 din  21.07.2015; 
       - Raportul Direcţiei economice  înregistrat la nr. 15043 din 21.07.2015; 
       - Adresa Colegiului Silvic „Bucovina” înregistrată la nr. 2663/16.07.2015; 
       - Adresele Grădiniţei cu program prelungit „Căsuţa piticilor” nr.497 şi 498/13.07.2015; 
       - Adresa Grădiniţei cu program normal „Floare de colţ” nr.453/10.07.2015; 
       - Adresa Şcolii Gimnaziale „George Voevidca” nr. 1318/10.07.2015; 
       - Adresa Spitalului de psihiatrie nr. 1261/09.07.2015; 
      - Art. 21 alin. (2) şi (4), art. 22, art. 23, art.36, alin.(2), art. 49 alin.(7) şi (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 208100 lei , virări de 
credite bugetare şi modificarea listei de investiţii a bugetului local, prin diminuarea disponibilităţilor 
aferente următoarelor subcapitole, conform anexelor nr. 2 şi nr.3, astfel: 
            -70.02.03.30 „Locuințe, servicii și  dezvoltare publică”  cu suma de  500 lei de la obiectivul 
de investiţie „Contorizare energie termică bl. ANL-gigacalorimetru”; 
             -83.02.03.30  „Alte cheltuieli in domeniul agriculturii” cu suma de  16000 lei de la obiectivul 
de investiţie „Amenajament pastoral Rarău-Creţe, izlazuri şi Obcioara”; 
            -84.02.03.03  „Strazi” cu suma de 191600 lei de la obiectivul de investiţie „Reabilitare parcări 
în str. Sirenei, str. C.Porumbescu, str. Trandafirilor, str. Rândunicii, str. Liceului, str. I. Hălăuceanu, 
str. Silvicultorului, str. Molidului, Calea Bucovinei 75 şi Calea Bucovinei 65”. 

    (2)Se aprobă utilizarea sumei de 208100 lei din fondul de rezervă bugetară, virări de credite 
bugetare şi modificarea listei de investiţii a bugetului local, conform anexelor nr. 4 şi nr.5, astfel: 



-se finanţează cu suma de 6500 lei obiectivul de investiţie „Racord gaz Grădiniţa cu program 
normal „Floare de colţ”nr.5”; 

-se majorează cu suma de 49000 lei obiectivul de investiţie „RK clădire Calea Transilvaniei 
nr.29 (casa căsătoriilor)”, pentru parter 14000 lei şi pentru etaj 35000 lei ; 

-se majorează cu suma de 3100 lei obiectivul de investiţie „Reabilitare dispensar Calea 
Bucovinei”; 

-se finanţează cu suma de 21000 lei obiectivul de investiţie „Modificare proiect piaţa 
agroalimentară” ; 

-se majorează cu suma de 5000 lei obiectivul de investiţie „Semafor Şcoala Gimnazială 
„Teodor Ştefanelli””; 

-se finanţează cu suma de 30000 lei reparaţiile curente la Gradiniţa cu program normal 
„Floare de colţ” - nr.5; 

-se finanţează cu suma de 50000 lei (reparaţii curente la Casa căsătoriilor 40000 parter şi 
10000 etaj) cap. 70.02.50; 

-se finanţează cu suma de 27000 lei reparaţii Ambulatoriu de specialitate; 
-se redistribuie creditele bugetare în suma de 16000 lei de la obiectivul de investiţie 

„Amenajament pastoral Rarău - Creţe, izlazuri şi Obcioara”  la art.20.01.09 „ Materiale şi prestări de 
servicii cu caracter funcţional” suma de 10000 lei şi 20.05 „Uniforme si echipament”suma de 6000  
lei; 

-se redistribuie creditele bugetare în sumă de 500 lei de la obiectivul de investiţie 
„Contorizare energie termică bl. ANL - gigacalorimetru” la art. 20.01.09 „ Materiale şi prestări de 
servicii cu caracter funcţional”.  
      (3)Se diminuează bugetul Spitalului de psihiatrie cu suma de 230000 lei, conform anexei 
nr.6. 

Art.3.Se majorează bugetul local cu suma de 56100 lei reprezentând contravaloarea 
contractelor de sponsorizare încheiate pentru Festivalul Internaţional de Folclor „Întâlniri 
Bucovinene”, ediţia  XXVI  - a - 2015 Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr.4. 

Art.4. Anexele nr. 1 - 6 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, Direcţia 
tehnică, Spitalul de psihiatrie,Colegiul Silvic „Bucovina”, Şcoala Gimnazială „George Voevidca”, 
Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa piticilor” şi Grădiniţa cu program normal „Floare de colţ”,  
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Cîrmaci Nicolai 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


