
 
                                                                                                                          

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit  

încasat suplimentar pe anul 2022 pe unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea 

cheltuielilor de funcționare, a programelor de dezvoltare locală și programelor  

de infrastructură care necesită cofinanțare locală 

 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 9 decembrie 2022, 

urmare adresei nr.II/720/07 decembrie 2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Botoșani, 

 analizând  Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 23325 din 

08.12.2022 privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat 

suplimentar pe anul 2022 pe unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, 

a programelor de dezvoltare locală și programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcției Buget–Finanțe nr. 23326 din 08.12.2022; 

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

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) și art.7 alin.(4) din Legea nr.317/2021, legea 

bugetului de stat pe anul 2022, 

 în temeiul art.173 alin.(1) lit.f) şi ale 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 aprobă repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat 

suplimentar pe unități administrativ-teritoriale pe anul 2022, conform anexei, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea  la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani. 

 

 

 

                         PREŞEDINTE,                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 

             DOINA ELENA FEDEROVICI                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                       Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. 250 din 09.12.2022 



 
                                                                                                                       Anexa 

                                                                                               la Hotărârea nr. 250 din 09.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit  

încasat suplimentar pe anul 2022 pe unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea 

cheltuielilor de funcționare, a programelor de dezvoltare locală și programelor  

de infrastructură care necesită cofinanțare locală 

 

 

                                                                                                                        - mii lei – 

Nr. 

crt. 

Unitatea administrativ-

teritorială 

Suma repartizată corespunzătoare cotei 

de 6% încasată suplimentar pe anul 

2022 

1 Dorohoi 200,00 

2 Săveni 195,00 

3 Mihai Eminescu 200,00 

TOTAL GENERAL 595,00 

 

 

 

 

 

 

            

               PREȘEDINTE,                                                         CONTRASEMNEAZĂ:   

    DOINA ELENA FEDEROVICI                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                        MARCEL-STELICĂ BEJENARIU 

 


