
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR. 94 
din 27 august 2015 

 
privind aprobarea majorării şi rectificării  bugetului general al municipiului Câmpulung 

Moldovenesc pe anul 2015, a fondului de rezervă bugetară  
precum şi utilizarea fondului de rezervă bugetară 

 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 27 august 2015; 

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

nr. 17005 din 19.08.2015; 
-Raportul Direcţiei economice înregistrat la nr. 17006 din 19.08.2015; 
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava nr.61987/04.08.2015; 
-Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava nr.62085/13.08.2015; 
-Adresa Colegiului Naţional „Dragoş vodă” nr.3716/12.08.2015; 
-Adresa Colegiului Silvic „Bucovina”nr. 3070/13.08.2015; 
-Adresa Liceului tehnologic nr.1, nr.4246/14.08.2015; 
-Adresele Şcolii gimnaziale „Bogdan Vodă”nr. 3028/07.08.2015 şi nr.3040/11.08.2015; 
-Adresa Şcolii gimnaziale „George Voevidca”nr. 1483/18.08.2015; 
-Adresa Şcolii gimnaziale „T.V. Ştefanelli”nr. 1496/12.08.2015; 
-Adresa Grădiniţei cu program prelungit „Căsuţa piticilor” nr. 600/13.08.2015; 
-Adresa Grădinitei cu program normal „Floare de colţ” nr. 531/12.08.2015; 
-Adresa Spitalului municipal nr. 6040/11.08.2015; 
-Art. 36 şi art.49 alin (4) şi (7) 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 bugetului local cu suma de 883000 lei reprezentând sume 

defalcate din T.V.A. pentru finanţarea drepturilor câştigate prin hotărâri judecătoreşti pentru plata 
salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat(878000 lei), donaţii şi sponsorizări(5000 
lei), majorarea bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii cu suma de 
3000 lei la Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă” şi rectificarea bugetului general al municipiului 
Câmpulung  Moldovenesc pe anul 2015,  conform anexelor nr. 1-4. 
     (2)Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară cu suma de 215900 lei prin 
diminuarea disponibilităţilor aferente subcapitolului  51.02.01.03  ”Autorităţi executive”,  art. 
20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”(-170400 lei) şi capitolului 68.02 ”Asigurări şi 
asistenţă socială”,   art. 57.02.01 „Ajutoare sociale în numerar”(-45500 lei). 
     (3)Se aprobă utilizarea sumei de 215900 lei din fondul de rezervă bugetară pentru 
asigurarea cheltuielilor de personal aferente activităţilor primăriei în sumă de 200000 lei, asigurarea 
unui ajutor social în sumă de 15000 lei şi pentru majorarea valorii obiectivului de investiţie ”Sistem 
rafturi arhivă” cu suma de 900 lei. 
 
 



 
 

Art.2.-Anexele nr. 1-4 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, Direcţia 

tehnică, Colegiul  Naţional „Dragoş vodă”, Colegiul Silvic „Bucovina”, Liceul tehnologic nr.1, 
Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă”, Şcoala gimnazială „George Voevidca”, Şcoala gimnazială „T.V. 
Ştefanelli”, Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa piticilor”, Grădiniţa cu program normal „Floare 
de colţ”, Spitalul municipal, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Giosan Mircea 

 Contrasemnează: 
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

Șef Serviciu, 
Erhan Rodica 

 


