
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

  
H O T Ă R Â R E A NR. 88 

din 9 octombrie 2013 
 

privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal din  luna 
octombrie  2013  între unităţile de învăţământ din municipiu şi  a virărilor de credite bugetare 

în cadrul aceluiaşi capitol din bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe 
anul 2013 

 
   Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 

extraordinară din 9 octombrie 2013; 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 
17878 din  7.10.2013; 

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu, înregistrat la nr. 17879 din 7.10.2013; 
- Avizul Inspectoratului şcolar judeţean Suceava înregistrat la nr. 17865/7.10.2013; 
- Adresele nr.4685/04.10.2013 şi nr.4704/04.10.2013 ale Colegiului Naţional „Dragoş Vodă”; 
- Adresa nr. 3275/04.10.2013 a Colegiului Silvic „Bucovina”; 
- Adresele nr. 2643/25.09.2013 şi nr. 2792/04.10.2013 ale Liceului tehnologic nr. 1; 
- Adresele nr. 1357/27.09.2013 şi nr.1427/04.10.2013 ale Şcolii gimnaziale „George 

Voevidca”; 
- Adresele nr.612/25.09.2013 şi nr.633/2.10.2013 ale Grădiniţei cu program normal  „Floare 

de colţ”; 
- Adresele nr. 781/24.09.2013 şi nr.823/4.10.2013 ale Grădiniţei cu program prelungit  

„Căsuţa piticilor”;  
- Art. 5 alin. (5)-(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, care se asigură din bugetul de stat, din sume 
defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu 
completările ulterioare; 

- Art. 21 alin. (2) şi (4), art. 22, art. 23 şi art. 49, alin.(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  redistribuirea sumelor aferente cheltuielilor de personal din  luna 
octombrie 2013  între unităţile de învăţământ din municipiu conform anexei nr.1 . 

       (2)Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul capitolului 65.02 „Învăţământ”  din 
bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2013 conform anexei nr.2 . 

Art.2.-Anexele nr. 1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri, cheltuieli şi 

patrimoniu din cadrul Primăriei Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”, 
Colegiul Silvic „Bucovina”, Liceul tehnologic  nr. 1, Şcoala gimnazială  nr. 2 „George Voevidca”,  
Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa piticilor” şi Grădiniţa cu program normal  „Floare de colţ”,  
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Preutescu Monica - Paraschiva 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


