
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 107 
din 24 septembrie 2015 

 
privind aprobarea 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 ordinară din 
data de 24 septembrie 2015; 

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

19058 din 21.09.2015; 
-Raportul Direcţiei economice  înregistrat la nr. 19059 din 21.09.2015; 
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Adresa Colegiului Naţional „Dragoş Vodă”   nr. 3980/9.09.2015; 
-Adresa Colegiului Silvic „Bucovina”   nr. 3658/15.09.2015; 
-Adresa Şcolii Gimnaziale „Bogdan Vodă” nr. 3292/14.09.2015; 
-Adresa Şcolii Gimnaziale „George Voevidca”nr. 1604/16.09.2015; 
-Adresa Şcolii Gimnaziale „T. V. Ştefanelli” nr. 2031/15.09.2015; 
-Adresa Clubului sportiv municipal „Rarăul” nr. 97/15.09.2015; 
-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; 
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 majorarea fondului de rezervă bugetară cu suma de 70100 lei prin 
diminuarea disponibilităţilor subcapitolului 61.02.03.04 „Poliţia locală”cu suma de 4600 lei, 
subcapitolului 84.02.03.03  ‚Străzi”cu suma de 47000 lei de la obiectivul de investiţie „Execuţie 
lucrări reabilitare alei şi parcări str. I. Hălăuceanu”  şi subcapitolului 87.02.04 „Turism” cu suma de 
18500 lei de la obiectivul de investiţie „Pârtie de schi omologate şi transport pe cablu în masivul 
Rarău , cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău”, virări de credite bugetare şi modificarea listei 
de investiţii a bugetului local, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2. 
  Art.2.Se aprobă virări de credite în bugetul instituţiilor şi activităţilor finanţate integral din 
venituri proprii, conform anexei nr. 3. 
 Art.3.Se aprobă utilizarea sumei de 70100 lei din fondul de rezervă bugetară pentru finanţarea 
obiectivului de investiţie „Camere video pentru sistemul de supraveghere al municipiului” (4600lei), 
finanţarea expertizei tehnice pentru obiectivul de investiţie „Pârtie de schi omologate şi transport pe 
cablu în masivul Rarău , cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău”(18500 lei) şi finanţarea  
reparaţiilor curente la bordurile trotuarelor de pe Calea Transilvaniei, precum şi modificarea listei de 
investiţii a bugetului local, conform anexelor  nr. 4 şi nr.5. 
 



 
Art.4. Anexele nr. 1-5 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, Direcţia 
tehnică, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”, Colegiul Silvic „Bucovina”, Şcoala Gimnazială „Bogdan 
Vodă”,  Şcoala Gimnazială „George Voevidca”, Şcoala Gimnazială „T. V. Ştefanelli” şi Clubul 
sportiv municipal „Rarăul”,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Macovei Virgil 

   Contrasemnează: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


