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H O T A R Â R E 

privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu județean, 

pe anul 2022 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 5 ianuarie  2023, 

 urmare adreselor nr.II/748/20.12.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Botoșani, nr.20074/15.12.2022 a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale – Autoritatea Națională 

pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și nr.45590/21.12.2022 a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 143 din 

04.01.2023 privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu județean, pe anul 2022, 

având în vedere:  

                 - Raportul de specialitate al Direcției Buget–Finanțe nr. 145 din 04.01.2023; 

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

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

      văzând Dispoziția nr.301/22.12.2022 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 Hotărârii Guvernului nr.1508/2022 privind alocarea unei 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, 

pentru unele unități administrativ-teritoriale,  

în temeiul art.191 alin.(1) lit.c) și 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 modificările intervenite în bugetul propriu județean, pe anul 2022, 

efectuate prin Dispoziția nr.301/22.12.2022 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani.  

Art.2 – Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate și Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

           

 

 

                        PREŞEDINTE,                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

          DOINA-ELENA FEDEROVICI                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                        Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

__________2023 

Nr.____  



 
Nr. 143 din 04.01.2023 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

În conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, „cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de 

rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului, precum și din alte sume alocate de la bugetul 

de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziție 

a autorității executive, potrivit legii, urmând ca la prima ședință a autorității deliberative să se valideze 

modificările respective”. 

Cu adresa nr.II/748/20.12.2022 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani ne 

comunică faptul că prin Hotărârea Guvernului nr.1508/19.12.2022 Județului Botoșani i-a fost alocată suma 

de 10.000,00 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2022, pentru plata 

unor cheltuieli curente și de capital. 

Astfel, propun ca suma alocată să fie repartizată pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente 

proiectului „Regiunea Nord-Est Axa strategică 2 Botoșani-Iași”. 

Cu adresa nr.45590/21.12.2022 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani ne transmite comunicarea primită de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – Anexa nr.1 cu 

privire la transferurile pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și 

transport) în anul 2022, respectiv majorarea acestora cu suma de  321,00 mii lei. 

Față de cele prezentate, prin Dispoziția nr.301/22.12.2022 am dispus majorarea bugetului propriu 

județean atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli cu suma de 10.321,00 mii lei și efectuarea 

de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pentru anul 2022. 

 În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl 

supun spre dezbatere şi aprobare. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

DOINA-ELENA FEDEROVICI 

 

 

 



                                                                                                                              
DIRECŢIA BUGET–FINANŢE                                    

Nr. 145 din 04.01.2023 

         

 

          

         

 

 

                          

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, „cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de 

rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului, precum și din alte sume alocate de la bugetul 

de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziție 

a autorității executive, potrivit legii, urmând ca la prima ședință a autorității deliberative să se valideze 

modificările respective”. 

Cu adresa nr.II/748/20.12.2022 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani ne 

comunică faptul că prin Hotărârea Guvernului nr.1508/19.12.2022 Județului Botoșani i-a fost alocată suma 

de 10.000,00 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2022, pentru plata 

unor cheltuieli curente și de capital. 

Se propune ca suma alocată să fie repartizată pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente 

proiectului „Regiunea Nord-Est Axa strategică 2 Botoșani-Iași”. 

Cu adresa nr.45590/21.12.2022 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani ne transmite comunicarea primită de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – Anexa nr.1 cu 

privire la transferurile pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și 

transport) în anul 2022, respectiv majorarea acestora cu suma de  321,00 mii lei. 

Față de cele prezentate, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani 

nr.301/22.12.2022 s-a dispus majorarea bugetului propriu județean atât la partea de venituri, cât și la partea 

de cheltuieli cu suma de 10.321,00 mii lei și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții 

aprobat pentru anul 2022. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile pentru includerea pe 

ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani a prezentului proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Magda Didii 

 

 

 


