
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 97 
din 4 septembrie 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 şi asigurarea unor măsuri organizatorice 
  
 

  
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa extraordinară 
din data de 4 septembrie 2015; 

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

nr. 17782 din 1.09.2015; 
-Raportul Direcţiei economice,  înregistrat la nr. 17783 din 1.09.2015; 
-Adresa Colegiului Silvic „Bucovina”, înregistrată la nr. 2285/01.09.2015; 
-Adresa Liceului tehnologic nr.1, nr.4285/20.08.2015; 
-Adresa Şcolii Gimnaziale „George Voevidca”nr. 1491/18.08.2015; 
-Adresa Spitalului municipal nr. 6690/01.09.2015; 
-Adresa Spitalului de psihiatrie nr. 1526/02.09.2015; 
-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; 

-Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 74/2015 
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul 
Câmpulung Moldovenesc, pentru anul şcolar 2015-2016; 

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 bugetului local cu suma de 4578646 lei pentru asigurarea 
sumelor necesare derulării proiectelor cu finanţare europeană, conform anexei nr. 2. 

        (2)Se aprobă virări de credite bugetare şi majorarea fondului de rezervă bugetară cu 
suma de 1861768 lei, conform anexei nr.2, prin diminuarea  creditelor bugetare aferente 
următoarelor capitole: 

-65.02 „Invăţământ” cu suma de 545600 lei de la obiectivul de investiţie „RK grădiniţa cu 
program prelungit str. Sirenei 3B”; 

-65.02 „Invăţământ” cu suma de 11500 lei de la alte cheltuieli de investiţie aferente 
obiectivului de investiţie „RK grădiniţa cu program prelungit str. Sirenei 3B”(diriginte de şantier, 
taxe avize); 



-70.02.50  „Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale” cu 
suma de  200000 lei de la obiectivul de investiţie „ Reabilitare clădire fosta primărie”; 

-70.02.05.01 „Alimentare cu apă”cu suma de 597368 lei de la obiectivul de investiţie 
„Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Câmpulung 
Moldovenesc”; 

-84.02.03.03 „Străzi”cu suma de 500000 lei de la obiectivul de investiţie „Reabilitare 
parcări 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”; 

-84.02.03.03 „Străzi”cu suma de 7300 lei de la art. 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”. 
        (3)Se aprobă modificarea listei de investiţii a bugetului local, conform anexei nr. 3. 

                    (4)Se aprobă utilizarea sumei de 1861768 lei din fondul de rezervă bugetară şi virări de 
credite bugetare, conform anexei nr. 4, astfel: 

-se majorează creditele bugetare la subcap. 55.02.30.02 „Tranzactii privind datoria publică 
şi împrumuturi”art. 30.02.05 „Dobânzi aferente datoriei publice externe locale” cu suma de 221915 
lei; 

-se majorează creditele bugetare la subcap. 81.02.50 „Alte cheltuieli privind combustibili şi 
energia”, art. 81.01.05 „Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale” cu suma de 
1278085 lei; 

-se majorează creditele bugetare aferente cap. 66.02 „Sănătate”, art. 51.01.46 „Transferuri 
din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii” cu suma de 50000 
lei; 

-se majorează creditele bugetare aferente subcap. 67.02.05.03 „Intreţinere grădini publice, 
parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement”cu suma de 28394 lei; 

-se majorează creditele bugetare aferente subcap. 74.02.05.01 „Salubritate”cu suma de 
276074 lei; 

-se majorează creditele bugetare aferente subcap. 84.02.03.03 „Străzi”cu suma de 7300 lei. 
          (5)Se aprobă influenţe la lista de investiţii a bugetului local, conform anexei nr. 5. 
 

 Art.3.Se aprobă majorarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finantate integral sau 
parţial din venituri proprii cu suma de 50000 lei la Spitalul municipal şi virări de credite bugetare la 
Spitalul de psihiatrie, conform anexei nr.6. 

 Art.4.Se aprobă bugetul Liceului tehnologic nr.1, conform anexei nr. 7. 

 Art.5.Se aprobă bugetul Şcolii Gimnaziale „George Voevidca”, conform anexei nr. 8. 
 

 Art.6. Anexele nr. 1-8  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.7.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică şi Direcţia 
tehnică, precum şi Spitalul municipal, Spitalul de psihiatrie, Colegiul Silvic „Bucovina”, Şcoala 
Gimnazială „George Voevidca” şi Liceul tehnologic nr.1, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

  
 
 

   
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
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  Contrasemnează: 
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