
 
                                                                          

                                                                        

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu județean, bugetul instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și Programul 

obiectivelor de investiții pe anul 2020 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă  extraordinară în data de 27.03.2020, 

 analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.4429 

din 26.03.2020 privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu județean, bugetul 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și Programul 

obiectivelor de investiții pe anul 2020, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcției Buget–Finanțe nr.4430 din 26.03.2020; 

                     - Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Dispoziția nr.64/26.03.2020 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, 

în conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.198 alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, 

în temeiul 191 alin.(1) lit.f) şi al art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 

Art.1 - Se validează modificările intervenite în bugetul propriu județean pe anul 2020, 

efectuate prin Dispoziția nr.64/26.03.2020 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, după cum 

urmează: 

 

 

VENITURI                                                                                                   
                                                                                                                                 -  mii lei - 

Denumire indicator Suma 

TOTAL VENITURI +405,00 

42.02.16 – Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 

investițiilor în sănătate 

+405,00 

 

 

CHELTUIELI 

                                                                                                                                 -  mii lei - 

Denumire indicator Suma 

TOTAL CHELTUIELI +500,00 

66.02 – Sănătate – Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani +500,00 

 



 Art.2 – Se validează modificările intervenite în bugetul instituțiilor publice și activităților 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020, efectuate prin Dispoziția 

nr.64/26.03.2020 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani, după cum urmează: 

 

VENITURI                                                                                                   
                                                                                                                                 -  mii lei - 

Denumire indicator Suma 

TOTAL VENITURI +500,00 

43.10.16 – Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 

investițiilor în sănătate 

+405,00 

43.10.14 – Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sănătății 

+95,00 

 

CHELTUIELI 

                                                                                                                                 -  mii lei - 

Denumire indicator Suma 

TOTAL CHELTUIELI +500,00 

66.02 – Sănătate – Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani +500,00 

 

Art.3 – Se validează modificările intervenite în Programul obiectivelor de investiții, în Lista 

cuprinzând poziția globală „Alte cheltuieli de investiții” și în Programul obiectivelor de investiții 

finanțate din excedentul  bugetului local efectuate prin Dispoziția nr.64/26.03.2020 a Președintelui 

Consiliului Județean Botoșani. 

Art.4 - Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea  la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Botoşani și Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani. 

 

 

 

 

                        PREŞEDINTE,                                                CONTRASEMNEAZĂ: 

                 COSTICĂ MACALEŢI                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. 42 / 27.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


