
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR. 96 
din 27 octombrie 2014 

 
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului  

Câmpulung Moldovenesc pe anul 2014  
  
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
ordinară din 27 octombrie 2014; 

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

înregistrată la nr. 20162 din 27.10.2014; 
-Raportul Direcţiei economice,  înregistrat la nr. 20163 din 27.10.2014; 
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava nr. 62383/09.10.2014; 
-Adresa Consiliului Judeţean Suceava nr. 23234/17.10.2014; 
-Adresa Grădiniţei cu program normal „Floare de colţ” nr. 857/16.10.2014; 
-Adresa Grădiniţei cu program prelungit „Căsuţa piticilor” nr. 793/22.10.2014; 
-Adresa Şcolii gimnaziale „Bogdan Vodă” nr. 2611/17.10.2014; 
-Adresa Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” nr. 3796/22.10.2014; 
-Adresa Liceului tehnologic nr. 1 înregistrată la nr. 19906/22.10.2014; 
-Adresa Spitalului municipal nr. 19301/13.10.2014; 
-Adresa Spitalului de psihiatrie nr. 2051/10.10.2014; 
-Adresa Clubului sportiv „Rarăul” nr.19282/13.10.2014; 
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă  nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2014; 
-Art. 36, art.48, 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. 1-5 care fac  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
  (2)Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară cu suma de 93000 lei 
prin diminuarea disponibilităţilor aferente subcap. 55.02.30.01 „Tranzacţii privind datoria 
publică şi împrumuturile interne”(18000 lei), cap.  65.02  „Învăţământ”,  art. 20.02 
„Reparaţii curente” (-15270 lei), subcapitolului 84.02.03.03 ”Străzi”, titlul 71 „Cheltuieli de 
capital”  (34730 lei) şi subcapitolului 87.02.04 „Turism” , art. 70.01.30 „Cheltuieli de 
capital”(-25000lei). 
 
 



 
  (3)Se aprobă utilizarea sumei de 93000 lei din fondul de rezervă bugetară 
pentru reparaţii curente la unităţile de învăţământ-cap. 65.02(20000 lei Colegiul Naţional 
„Dragoş Vodă”, 30000 lei Liceul tehnologic nr.1, 16000 lei Grădiniţa cu program prelungit 
„Căsuţa piticilor”), consultanţă pentru proiecte europene 25000 lei(subcap.54.02.50 „Alte 
servicii publice generale” art.20.30.30„Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”) şi la 
cap.51.02.01.03.” Autorităţi publice” art 20.01.09 „Materiale şi prestări de servicii cu 
caracter funcţional” 2000 lei. 

Art.2.-(1)Se aprobă încheierea unui contract de servicii topografice pentru realizarea 
inventarierii terenurilor municipiului conform prevederilor Legii nr. 165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România în valoare de 
82596 lei. 

     (2)Plata acestor servicii se face din cap. 83.02 „Agricultura, silvicultura. 
piscicultura si vanatoare”, art. 20.01.09 „Materiale şi prestări de servicii cu caracter 
funcţional”. 

Art.3.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, 
Direcţia tehnică ,  Grădiniţa cu program normal „Floare de colţ”, Grădiniţa cu program 
prelungit „Căsuţa piticilor”,  Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă”, Şcoala gimnazială „George 
Voevidca”, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”, Liceul  tehnologic nr. 1 , Spitalul municipal , 
Spitalul de psihiatrie şi Clubul sportiv „Rarăul”, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Cîrmaci Nicolai 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 

  


