ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL
HOTǍRÂREA Nr. 110
din 10 decembrie 2014
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung
Moldovenesc pe anul 2014 şi asigurarea unor măsuri organizatorice
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de
îndată din 10.12.2014;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc,
înregistrată la nr. 23078 din 10.12.2014;
-Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 23079 din 10.12.2014;
-Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava nr. 62966/28.11.2014;
-Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava nr. 63118/08.12.2014;
-Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava nr. 93142/09.12.2014;
-Adresa Grădiniţei cu program normal „Floare de colţ” nr. 997/8.12.2014;
-Adresele Grădiniţei cu program prelungit „Căsuţa piticilor” nr. 933/9.12.2014 şi nr.
935/9.12.2014;
-Adresa Şcolii gimnaziale „George Voevidca” nr. 1647/09.12.2014;
-Adresele Şcolii gimnaziale „Bogdan Vodă” nr. 3065/9.12.2014 şi
nr.3068/09.12.2014;
-Adresa Şcolii gimnaziale „Teodor Ştefanelli” nr. 2108/09.12.2014;
-Adresa Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” nr. 4421/09.12.2014;
-Adresa Colegiului Silvic „Bucovina” înregistrat la nr. 22991/09.12.2014;
-Adresa Liceului tehnologic nr. 1 nr. 3655/8.12.2014;
-Adresa Spitalului municipal nr.23077/10.12.2014;
-Adresa Spitalului de psihiatrie nr. 2455/08.12.2014;
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare;
-Art. 36, art.48, art.56 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,
HOTĂRĂŞTE:
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 994530 lei
prin diminuarea disponibilităţilor aferente subcap. 54.02.50 „Alte servicii publice
generale”(-176450 lei), subcap. 66.02.08 „Servicii şi sănătate publică”(-2280 lei), cap.
67.02 „Cultură”(-23510 lei), cap. 68.02 „Asistenţă socială”(-181290 lei) şi cap. 87.02
„Turism” (-611000 lei).

(3)Se aprobă utilizarea sumei de 383530 lei din fondul de rezervă bugetară
pentru asigurarea secţiunii de funcţionare la cap. 51.02 „Autorităţi publice”(302615 lei), la
cap. 54.02 „Alte servicii publice generale”(15380 lei), la cap. 61.02 „Poliţia locală” (3750
lei), la cap. 67.02”Cultură”(5040 lei) , 68.02 „Asistenţă socială” (41000 lei) şi 74.02
„Protecţia mediului” (15745 lei).
(4)Se aprobă utilizarea sumei de 611000 lei din fondul de rezervă bugetară
pentru asigurarea secţiunii de funcţionare la cap. 65.02„Invăţământ”( 108000 lei),la cap.
67.02”Cultură”(60000 lei) , 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” (228000 lei) şi
cap. 84.02 „Străzi” (215000 lei) .
Art.2.-Articolul 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc nr. 132/2006 privind reorganizarea Direcţiei de servicii publice se modifică
şi va avea următorul cuprins:
,, Art. 2. Direcţia de servicii publice este finanţată din veniturile bugetului
local’’.
Art.3.-(1)Se alocă suma de 33.000 lei pentru premierea elevilor din unităţile de
învăţământ de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc.
(2)Se împuterniceşte Primarul municipiului ca, împreună cu directorii
unităţilor de învăţământ din municipiu, să stabilească atât cuantumul premiilor cât şi
nominalizarea elevilor ce urmeaza a fi premiaţi.
Art.4.-(1) Se alocă suma de 60.000 lei pentru finanțarea unor cheltuieli la unitățile
de cult din municipiul Câmpulung Moldovenesc, după cum urmează:
•
Biserica „Sfântul Dumitru” – 12.000 lei;
•
Biserica „Sfântul Gheorghe” - 12.000 lei;
•
Biserica „Sfântul Nicolae” - 12.000 lei;
•
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - 12.000 lei;
•
Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” - 12.000 lei.
(2) În vederea alocării sumelor prevăzute la alin.(1) fiecare unitate de cult va
prezenta documentația justificativă prevăzută în legislația specifică.
(3)După prezentarea documentației specificate la alin.(2), se împuternicește
ordonatorul principal de credite, domnul primar, să repartizeze direct sumele alocate.
Art.5.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică şi
Direcţia tehnică precum şi Grădiniţa cu program normal „Floare de colţ”, Grădiniţa cu
program prelungit „Căsuţa piticilor”, Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă”, Şcoala
gimnazială „George Voevidca”, Şcoala gimnazială „Teodor Ştefanelli”, Colegiul Naţional
„Dragoş Vodă”, Colegiul Silvic „Bucovina” , Liceul tehnologic nr. 1 , Spitalul municipal şi
Spitalul de psihiatrie , vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,
Niga Gheorghe
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