
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 102 
din 27 octombrie 2016 

 

privind aprobarea majorării bugetului local, influențelor la lista de investiții a bugetului 
local, virări de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe 

anul 2016, majorarea bugetului  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii și influenţe la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 
 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară 
din data 27 octombrie 2016; 

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

înregistrată la nr. 22375 din 11.10.2016; 
-Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 22376 din 11.10.2016 ; 
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Adresele Școlii Gimnaziale „T.V.Ștefanelii” Câmpulung Moldovenesc nr. 

1678/07.09.2016, nr. 1900/21.09.2016 și nr. 2083/07.10.2016; 
-Adresele Școlii Gimnaziale „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc nr. 

2165/09.09.2016 și nr. 2347/27.09.2016 ; 
-Adresele Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc nr. 6768/28.09.2016, nr. 

7023/06.10.2016, nr. 7028/07.10.2016 și nr. 7029/07.10.2016; 
-Adresele Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc nr. 2166/06.10.2016 și nr. 

2167/06.10.2016; 
-Adresa Colegiului Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc nr. 

4571/10.10.2016; 
-Adresa Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 22958/18.10.2016 – 

avizul Inspectoratului Școlar Județean Suceava;  
   - Prevederile art. 49, alin. (4) și alin. (7), art. 52 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
         - Prevederile art. 5, alin. (5) din  Hotărârea  nr. 72/2013  privind  aprobarea  normelor 

metodologice pentru determinarea costului standard per elev/școlar și stabilirea finanțării de 
bază a unităților de învățămînt preuniversitar de stat din sume defalcate din tva prin bugetele 
locale, pe baza costului standard per elev/școlar, cu modificările și completările ulterioare; 

             În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (4) lit. a), art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.(1)Se aprobă majorarea bugetului local și virări de credite bugetare în cadrul 
bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016, conform anexei nr. 1. 

(2)Se aprobă influenţe la lista de investiţii a bugetului local al municipiului 
Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016, conform anexei nr. 2. 



(3)Se aprobă majorarea bugetului  instituţiilor  publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, conform anexei nr. 3. 

(4)Se aprobă influenţe la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, conform anexei nr.4. 

Art.2.Se aprobă redistribuirea sumelor între următoarele unități de învățământ, pentru 
asigurarea plății drepturilor salariale în luna noiembrie 2016, conform art. 5, alin (5) din 
Hotărârea nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 
standard per elev/școlar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățămînt preuniversitar 
de stat din sume defalcate din tva prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/școlar, cu modificările și completările ulterioare: 
Liceul Tehnologic nr. 1 Câmpulung Moldovenesc                                            +260.000 lei      
Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc                    +140.000 lei    
Școala Gimnazială „T.V.Ștefanelii” Câmpulung Moldovenesc                              +20.500lei        
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc                                  -20.600 lei     
Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc                                                   -399.900 lei 

Art.3.Se aprobă finanţarea de la bugetul local cu suma de 20.000 lei a categoriilor de 
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL (avize, acorduri, SF, clarificări) 
pentru realizarea următoarelor obiective de investiții: 
Reabilitarea si modernizarea corpului de școală din cadrul Liceului tehnologic din Câmpulung 
Moldovenesc, județul Suceava. 
Reabilitare şi modernizare Colegiul silvic "Bucovina", municipiul Câmpulung Moldovenesc, 
județul Suceava. 
Reabilitare şi modernizare sediu clădire principală Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă”, 
municipiul Campulung Moldovenesc, județul Suceava. 
Reabilitare şi modernizare sediu clădire principală Şcoală gimnazială T. Ştefanelli, municipiul 
Campulung Moldovenesc, județul Suceava. 
Reabilitare si modernizare Şcoală gimnazială nr. 2 „George Voevidca”, municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, județul Suceava. 

 Art.4.Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, Școala 

Gimnazială „T.V.Ștefaneli” Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială „George Voevidca” 
Câmpulung Moldovenesc, Liceul Tehnologic nr.1 Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Național 
„Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung 
Moldovenesc, Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc și Spitalul de Psihiatrie Câmpulung 
Moldovenesc vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

 Cristinari Filaret 

   Contrasemnează: 
  SECRETARUL MUNICIPIULUI 

  Toader Mândrilă 
 


