
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 117 
29 octombrie 2015 

 
privind aprobarea 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 ordinară din 

data de 29 octombrie 2015; 
Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.  
22228 din 28.10.2015; 

-Raportul Direcţiei economice  înregistrat la nr. 22229 din 28.10.2015; 
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Adresa Spitalului de psihiatrie nr. 1777 din 15.10.2015; 
-Adresa Şcolii gimnaziale „George Voevidca” nr. 1984/2015; 
-Art.36 alin.(2), art.48 alin.(1) şi 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.(1)Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară cu suma de 1020000 lei prin 
diminuarea disponibilităţilor capitolului 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” cu suma de 
330000 lei şi  capitolului 84.02 „Transporturi” cu suma de 690000 lei , conform anexei nr.1. 
                  (2)Se aprobă influenţe la lista de investiţii, conform anexei nr.2. 
 Art.2.(1)Se aprobă majorarea bugetului local al municipiului cu suma de 328640 lei 
reprezentând încasări peste prevederile bugetare la cap. „Impozit şi taxa pe clădiri” şi utilizarea sumei 
de 1020000 lei din fondul de rezervă bugetară pentru finanţarea următoarelor obiective de investiţie 
„Căsuţe târg de Crăciun” cu suma de 45000 lei,  „Alimentare cu energie electrică piaţa 
agroalimentară” cu suma de 100000 lei, „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi 
canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc” cu suma de 600000 lei, „Ornamente luminoase 
pentru sărbătorile de iarnă” cu suma de 85000 lei,  „Studiu de fezabilitate Muzeul Lemnului” cu 
suma de 70000 lei, „Studiu de fezabilitate Liceul tehnologic nr.1” cu suma de 70000 lei, „Studiu de 
fezabilitate Centru medical  pentru copii cu dizabilităţi” cu suma de 26000 lei, şi pentru majorarea 
creditelor bugetare aferente obiectelor de inventar la cap. 70.02. „Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică” în scopul achiziţionării unor decoraţiuni pentru sărbătorile de iarnă cu suma de 24000 lei,  
conform anexi nr.3.   
        (2)Se aprobă modificarea listei de investiţii a bugetului local, conform anexei nr.4. 
 Art.3.Se aprobă modificarea listei de investiţii a Spitalului de psihiatrie, conform anexei nr.5.
  
 Art.4.Anexele nr. 1-5 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate,  va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Chirodea Gavril 

   Contrasemnează: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


