ph rectifica re 
buget.docx ROM Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
PRIMAR 
Nr. 2tJ5J.Jdin J.~. bt.2021 
Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, a virărilor 
de credite bugetare şi a influenţelor la lista de investiţii a bugetului local pe anul 
2021 şi aprobarea majorării bugetului, virări de credite bugetare şi a 
influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 
Prezenta rectificare bugetară a bugetului local are ca obiective: 
l. Majorarea veniturilor cu suma de 299.175 lei după cum urmează: 
-67.175 lei -impozit şi taxa pe clădiri de la persoane fizice 
-35.000 lei - impozit şi taxa pe teren de la persoane fizice 
-30.000 lei- impozit pe mijloace de transport de la persoane juridice 
-167000- venituri de la Ministerul Sănătăţii pentru achiziţie aparatură medicală la 
Spitalul Municipal(incubatoare) 
II. Modificări de credite bugetare în cadrul cheltuielilor bugetului local după cum 
urmează: 
-Cap. 51.02-Autorităţi executive- Diminuarea capitolului cu suma de 20443 lei din 
concedii medicale plătite de unitate şi recuperate de la CAS Suceava, iar 2500 de lei se 
transfera de la materiale cu caracter funcţional la obiecte de inventar 
-Cap 66.02-Sănătate- se majorează capitolul cu suma de 184.l75 de lei, care se 
transferă Spitalului Municipal pentru achiziţionarea a 2 incubatoare, 90 de la bugetul 
de stat şi 10 din bugetul local, conform Legii 95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătăţii. 
Cap. 65. 02 Învăţământ- în cadrul acestui capitol se modifică lista de investiţii după 
cum urmează' 


Valoare 


totala 
Valoare buget 

obiectiv 
an 2021 
Refacere teren sport, imprejmuire si amenajare curte interioara Scoala 


George Voevidca-proiectare si executie 
-556,500 
-525,000 
Refacere teren sport, imprejmuire si amenajare curte interioara Scoala 


Bogdan Voda-proiectare si executie 
-546,500 
-440,000 
Reabilitare şi modernizare teren de sport Şcoala generală nr.2 "George 


Voevidca", municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava 
368,900 
368,900 
Amenaiare curte interioara Scoala generala nr. 2 "George Voevidca" 
196,350 
156,100 
Reabilitare şi modernizare teren de sport Şcoala nr.3 "Bogdan Vodă", 


municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava 
339,150 
339,150 
Amenajare curte interioara Scoala generala nr. 2 "Bogdan Vodă" 
198,600 
100,850 
Suma de 368900 de lei se transferă din bugetul primăriei în bugetul Şcolii 
Gimnaziale George Voevidca, iar suma de 339150 lei se transferă din bugetul 
primăriei în bugetul Şcolii Gimnaziale Bogdan Vodă. 
Cap.67.02- Cultură recreere şi religie-se majorează capitolul cu suma de 36500 lei 
după cum urmează: 
-12000 lei-se transferă Clubului Sportiv pentru repaţii şi vopsitorii tribună 
-24500 lei- achiziţie statutie Pegas 
-500 de lei se transferă de la iluminat la deplasări în cadrul subcapitolului Biblioteci 
publice comunale , orăşeneşti, municipale 
Cap. 84.02- Tranport- se majoreaza capitolul cu suma de 95443 lei pentru plombări 
drumuri modernizate, iar suma de 50000 de lei se transferă de la lucrări străzi la 
achiziţie piatră pentru drumuri nemodernizate. 
Cap. 87.02.04- Turism- se suplimentează capitolul cu suma de 3500 lei pentru 
deplasarea în Ucraina a formaţiei Piatra Şoimului 
Rectificare bugetară a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 are ca obiective modi ficarea 
bugetului Spitalului Municipal prin suplimentarea veniturilor cu suma de 184175 lei 
pentru incubatoare. De asemenea se mai propun virări de credite la bugetul Muzeului 
Arta Lemnului, iar bugetul Clubului Sportiv Rarăul se majorează cu 15000 lei pentru 
materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional(12000 de lei din bugetul local şi 

3000 lei sponsorizări). Modificările listei de investitii a Spitalului sunt următoarele 


Denumirea obiectivului 
Valoarea 



totala 


1 
2 
66.10 Sanatate 




SPITALUL MUNICIPAL 

C. 
Alte cheltuieli de investiţii 
184,175 

Incubator Închis standard 
24,050 

Incubator hibrid inchis-deschis şi pentru transport 


spitalicesc 

160,125 
Cu aceste precizări, iniţiez acest proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii 
şi aprobării Consiliului local. 
Primar, 
Negură Mihăiţă 

