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H O T Ă R Â R EA NR. 110 
din 22 octombrie 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, majorării şi virărilor de credite bugetare în bugetul 
general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015 

  

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa extraordinară 
din data de 22.10.2015; 

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

21653 din 19.10.2015; 
    -Raportul Direcţiei economice  înregistrat la nr. 21654 din 19.10.2015; 
    -Adresa Şcolii Gimnaziale „Bogdan Vodă” nr. 3696/12.10.2015; 
    -Adresa Şcolii Gimnaziale „George Voevidca”nr. 1799/06.10.2015; 
    -Adresa Liceului tehnologic nr.1, nr. 5106/07.10.2015; 
    -Adresele Spitalului de psihiatrie nr. 1712/07.10.2015 şi nr.1777/15.10.2015; 
    -Adresa Clubului sportiv municipal „Rarăul” nr. 107/06.10.2015; 
    -Viza Inspectoratului Judeţean Suceava nr. 10423/19.10.2015; 
   -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. VI pct.1 din  Ordonanţa de Urgenţă  nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare; 
   -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.Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară cu suma de 506770 lei prin diminuarea 
disponibilităţilor subcapitolului 51.02.01.03 „Autorităţi executive” cu suma de 324190 lei, 
subcapitolului 54.02.10 „Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor” cu suma de 10755 
lei, subcapitolului 68.02.05.02 „Asistența socială pentru familie și copii” cu suma de 102500 lei, 
subcapitolului 67.02.05.01 „Sport”cu suma de 1500 lei şi subcapitolului 70.02.03.30 „Alte cheltuieli 



în domeniul locuințelor” cu suma de 67825 lei, precum şi virări de credite bugetare, conform anexei 
nr. 2. 
        Art.3.Se aprobă majorarea şi virări de credite  în bugetul instituţiilor şi activităţilor finanţate 
integral din venituri  proprii conform anexelor nr.3 şi 5. 
      Art.4.Se aprobă utilizarea  sumei de 506770 lei din  fondul de  rezervă bugetară  pentru 
asigurarea cheltuielilor de personal în anul 2015 la următoarele subcapitole: 51.02.01.03 „Autorităţi 
executive” suma de 209000 lei, 61.02.03.04 „Poliţia locală”cu suma de 105000 lei, 66.02.08 
„Servicii de sănătate publică” - Medicină şcolară cu suma de 31000 lei, 67.02.03.02 „Biblioteca”cu 
suma de 27715 lei, 67.02.03.03 „Muzee”cu suma de 30055 lei, 67.02.05.01 „Sport”cu suma de 1500 
lei şi 68.02.05.02 „Asistența socială în caz de invaliditate”cu suma de 102500 lei, conform anexei 
nr.4.  
         Art.5.Anexele nr. 1-5 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.6.Primarul  municipiului Câmpulung  Moldovenesc, prin  Direcţia  economică, Colegiul 
Silvic „Bucovina”, Liceul tehnologic nr.1, Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă”,  Şcoala Gimnazială 
„George Voevidca”, Spitalul de psihiatrie şi Clubul sportiv municipal „Rarăul”,  va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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