
             
                                                                                                                                       Proiect    

                                                                                                                            Nr. 26 din 31.01.2022                           

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate

integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile,
 pe anul 2022

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa extraordinară în data de ___  februarie 2022,
urmare adreselor nr.468182/2021 a Ministerului Finanţelor Publice, nr.II/37 și nr.II/446/2022

a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoşani, 
analizând  Referatul  de aprobare al Preşedintelui  Consiliului  Judeţean Botoşani nr.  2016 /

31.01.2022 privind aprobarea bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul
2022, 

având în vedere: 
- Raportul de specialitate comun al Direcției Buget–Finanțe, Direcției Juridice, Administrație

Publică  Locală,  Direcției  Investiții,  Achiziții  Publice,  Direcției  Dezvoltare  și  Promovare,  Direcției
Servicii Publice și Direcției Arhitect Șef nr. 2017 din 31.01.2022;

      -  Avizul Comisiei  pentru activităţi  economice,  buget, finanţe,  administrarea domeniului
public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură;

-  Avizul  Comisiei  pentru  învățământ,  sănătate,  familie,  muncă  și  protecție  socială,  culte,
activități social-culturale, sportive, tineret și de agrement,

-  Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului  și urbanism, lucrări  publice,  monumente
istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism;

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,

în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 – Legea nr.317/2021 şi
ale Legii nr.273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul  prevederilor  art.173 alin.(3)  lit.a)  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 bugetul propriu județean detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole, pe
anul 2022, în sumă totală  de 447.300,00 mii  lei,  conform anexei nr.1, care face parte  integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă bugetul propriu județean detaliat la cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi
paragrafe,  pe anul  2022, în  sumă totală  de 488.762,00 mii  lei,  conform anexei  nr.2,  care face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aprobă bugetele pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate, precum şi pe ordonatori
de credite, pe anul 2022, conform anexelor nr.3-63, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 – Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole, pe anul 2022, în sumă totală de 382.632,00
mii lei, conform anexei nr.64, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 – Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, detaliat la cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2022, în sumă totală de
384.752,00 mii lei, conform anexei nr.65, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.6 – Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate,
precum şi  pe  ordonatori  de  credite,  finanţate  integral  sau  parţial  din venituri  proprii,  pe  anul  2022,
conform anexelor  nr.66-87, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 – Se aprobă asigurarea echilibrului bugetar a secţiunii de funcționare, utilizând ca sursă
de finanțare excedentul anului precedent, în sumă totală de 376,00 mii lei, din care: 376,00 mii lei pentru
finanțarea cheltuielilor Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani. 

Art.8 – Se aprobă asigurarea echilibrului bugetar a secțiunii de dezvoltare, utilizând ca sursă
de finanțare excedentul anului precedent, în sumă totală de 41.086,00 mii lei, conform anexelor nr.88 –
89, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 – Se aprobă utilizarea sumei de 2.120,00 mii lei din excedentul anului 2021, pentru
asigurarea  echilibrului  bugetelor  instituțiilor  și  activităților  finanțate  integral  sau  parțial  din  venituri
proprii – secțiunea de funcționare.

Art.10 – Se aprobă Programul obiectivelor de investiţii pe anul 2022, conform anexei nr.90,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11 – Se aprobă Lista cuprinzând poziţia globală, alte cheltuieli de investiţii pe anul 2022,
conform anexei nr.91, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12 – Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, detaliat la venituri, pe capitole
și subcapitole, pe anul 2022, în sumă totală de 174,00 mii lei,  conform anexei nr.92, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13  –  Se  aprobă  bugetul  fondurilor  externe  nerambursabile,  detaliat  la  cheltuieli,  pe
capitole, subcapitole, paragrafe, pe anul 2022, în sumă totală de 393,00 mii lei, conform anexei nr.93,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14  -  Se  aprobă  asigurarea  echilibrului  bugetar  al  bugetului  fondurilor  externe
nerambursabile, utilizând ca sursă de finanțare excedentul anului precedent în sumă totală de 219,00 mii
lei.

Art.15 - Se aprobă detalierea cheltuielilor  fondurilor externe  nerambursabile  pe ordonator
terțiar de credite, titluri, articole și aliniate, pe anul 2022, conform anexei nr.94, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.16  - Se  aprobă  angajarea  sumei  de  16,00  mii  lei  din  excedentul  anului  precedent,
reprezentând  prefinanțare  neutilizată,  aferentă  proiectului  „La  școală  cu  bucurie”,
POCU/74/6/18/105002, implementat de Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi și restituirea
acesteia către Autoritatea de Management.

Art.17 - Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor de bază pentru Consiliul Judeţean
Botoşani şi unităţile aflate în finanţarea Consiliului Judeţean, pe anul 2022, conform anexei nr.95, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18 - Se aprobă finanţarea în anul 2022 a unui număr de 305 posturi pentru personalul
neclerical angajat în unităţile de cult de pe raza judeţului Botoşani, din care 17 posturi din  veniturile
proprii ale Judeţului Botoşani şi 288 posturi  din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 

Art.19  – Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Botoşani  asigură  ducerea  la  îndeplinire  a
prevederilor prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate.

                    PREŞEDINTE,            AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
     DOINA-ELENA FEDEROVICI                          SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

                                                                        Marcel Stelică Bejenariu

Botoşani,
___________ 2022
Nr._____

















































































































































































































































































































































Nr. 2016 din 31.01.2022

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,

Potrivit  prevederilor  Legii  nr.317/2021 –  Legea  bugetului  de stat  pe anul  2022,  a  Legii
nr.273/2006 – Legea finanţelor  publice locale,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  în  baza
comunicărilor  transmise  cu  adresele  nr.468182/2021  de  către  Ministerul  Finanţelor  Publice,
nr.II/446/2022 și nr.II/37/2022 de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani şi a
estimărilor privind veniturile proprii, veniturile totale ale bugetului propriu judeţean pe anul 2022
sunt în sumă de  447.300,00 mii lei, după cum urmează:

A. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
- mii lei -

INDICATOR REALIZAT
2021

NECESAR 
PENTRU

FUNCŢIONARE
2022

ALOCAT/
PROPUS

2022

TOTAL, 
    din care:

220.776,00 251.407,00 231.589,00

I. VENITURI CURENTE 211.264,00 239.220,00 221.409,00
A. VENITURI FISCALE 209.922,00 313.582,00 241.278,00
B. VENITURI NEFISCALE 1.342,00 -74.362,00 -19.869,00

II. SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

9.512,00 12.187,00 10.180,00

   Sume din EXCEDENT pentru finanţarea 
secţiunii de funcţionare (nu se adună în 
total)

61,00 0,00 376,00

B. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
- mii lei –

INDICATOR REALIZAT
2021

NECESAR 
PENTRU

DEZVOLTARE
2022

ALOCAT/
PROPUS

2022
TOTAL, 
            din care:

112.029,00 270.204,00 215.711,00

I. VENITURI CURENTE 7.795,00 100.309,00 45.816,00
A. VENITURI NEFISCALE 7.795,00 100.309,00 45.816,00
II. VENITURI DIN CAPITAL 110,00 0,00 0,00
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III.  SUBVENŢII  DE  LA  BUGETUL  DE
STAT

38.033,00 31.110,00 31.110,00

IV. ALTE SUME PRIMITE DIN 
FONDURI DE LA UNIUNEA 
EUROPEANĂ PENTRU PROGRAMELE 
OPERAȚIONALE FINANȚATE DIN 
CADRUL FINANCIAR 2014 - 2020

668,00 0,00 0,00

V. SUME FEN POSTADERARE ÎN 
CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI 
REFINANŢĂRII

65.423,00 138.785,00 138.785,00

 Sume  din  excedentul  bugetului  local
pentru  finanţarea  secţiunii  de  dezvoltare
(nu se adună în total)

54.653,00 0,00 41.086,00

TOTAL VENITURI BUGET PROPRIU
JUDEȚEAN PE ANUL 2022

332.805,00 521.611,00 447.300,00

Cheltuielile propuse pentru finanţare din bugetul propriu judeţean pe anul 2022 sunt în sumă
de 488.762,00 mii lei, structurate astfel:

A. CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE
- mii lei -

INDICATOR REALIZAT
2021

SOLICITAT 
2022

PROPUS 
2022

TOTAL, 
            din care:

204.765,00 251.407,00 231.965,00

PARTEA I-a - SERVICII PUBLICE 
GENERALE

24.042,00 31.286,00 29.080,00

PARTEA a-II-a – APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

451,00 1.553,00 760,00

PARTEA a-III-a – CHELTUIELI 
SOCIAL-CULTURALE

133.722,00 162.205,00 148.061,00

A. Învăţământ 8.855,00 12.813,00 11.991,00
B. Sănătate 9.220,00 13.002,00 8.798,00
C. Cultură, recreere şi religie 20.843,00 28.018,00 25.114,00
D. Asigurări şi asistenţă socială 94.804,00 108.372,00 102.158,00
PARTEA a-IV-a – SERVICII ŞI 
DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, 
MEDIU, APE

8.968,00 26.118,00 26.118,00

PARTEA a-V-a – ACŢIUNI 
ECONOMICE

37.582,00 30.245,00 27.946,00

B. CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 
                                                                                                                                                   - mii lei -

INDICATOR REALIZAT
2021

SOLICITAT 
2022

PROPUS 
2022

TOTAL, 
            din care:

165.057,00 270.204,00 256.797,00
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PARTEA I-a – SERVICII PUBLICE 
GENERALE

2.311,00 4.065,00 3.785,00

PARTEA a-II-a – APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

73,00 512,00 93,00

PARTEA a-III-a – CHELTUIELI 
SOCIAL-CULTURALE

18.640,00 53.606,00 40.989,00

PARTEA a-IV-a – SERVICII ŞI 
DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, 
MEDIU ŞI APE

2.849,00 1.495,00 1.495,00

PARTEA a-V-a – ACŢIUNI 
ECONOMICE

141.184,00 210.526,00 210.435,00

TOTAL CHELTUIELI 369.822,00 521.611,00 488.762,00

Aşa cum rezultă din situaţia prezentată veniturile bugetului propriu judeţean sunt mai mici
decât cheltuielile  cu suma de 41.462,00 mii lei,  din care la secțiunea de funcționare cu suma de
376,00 mii lei și la secțiunea de dezvoltare cu suma de 41.086,00 mii lei.

La secțiunea de funcționare
În  conformitate  cu  prevederile  pct.5.7  lit.c)  din  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice

nr.1536/2021  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  încheierea  exercițiului  bugetar  al
anului  2021  „nu  se  supun  operațiunilor  de  regularizare, la  finele  anului,  cu  bugetul  de  stat
următoarele  categorii  de  sume:  subvenții  primite  la  subdiviziunea  de  venituri  bugetare  42.28.00
„Subvenții primite din fondul de intervenție”.

În anul 2018 prin Hotărârea Guvernului nr.514/2018 privind alocarea unei sume din Fondul
de intervenție la dispoziția Guvernului,  prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unitățile
administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale, Consiliului Județean Botoșani i-a fost alocată
suma de 5.766,00 mii lei pentru refacerea a 50,5 km drum județean.

Din suma totală alocată a fost contractată suma de 5.317.889,27 lei și s-au efectuat plăți
astfel:

- În anul 2018 = 3.725.889,27 lei;
- În anul 2019 = 1.174.102,54 lei, sumă utilizată în plăți și de 42.793,25 lei sumă virată la

bugetul de stat la finele anului 2019;
- În anul 2020 = 0,00 lei;
- În anul 2021 = 0,00 lei.
Întrucât, potrivit normelor de închidere a exercițiului bugetar, suma de 375.104,21 lei se

află în excedentul bugetului local, propun angajarea acesteia pentru asigurarea echilibrului secțiunii
de funcționare și efectuarea de plăți în anul 2022.

La secțiunea de dezvoltare
Potrivit  prevederilor art.58 alin.(1) lit.a)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice

locale,  cu modificările și completările ulterioare,  excedentul bugetului local rezultat  la încheierea
exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate
din unele venituri  ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete,
precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează
în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

- ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
În baza celor prezentate, pentru asigurarea echilibrului bugetar propun angajarea sumei de

41.086,00 mii lei din excedentul bugetului local la finele anului 2021 și utilizarea acesteia ca sursă de
finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Analizând  modul  de  repartizare  a  fondurilor  avute  la  dispoziție  pe  titluri  de  cheltuieli
bugetare, rezultă următoarea situație:

- CHELTUIELI TOTAL ,
      din care:

488.762,00 mii lei

- Cheltuieli de personal 105.677,00 mii lei/21,62%
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- Cheltuieli cu bunuri și servicii 63.934,00 mii lei/13,08%
- Fond de rezervă bugetară 300,00 mii lei/0,06%
- Transferuri între unități ale administrației
publice, din care:
          - transferuri curente 35.278,00 mii lei /7,21%
          - transferuri de capital 12.532,00 mii lei/2,56% 
- Alte transferuri 6.184,00 mii lei/1,26%
- Asistență socială 14.334,00 mii lei/2,94%
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile 186.155,00 mii lei/38,09%
- Alte cheltuieli 8.958,00 mii lei/1,84%
- Cheltuieli de capital  55.410,00 mii lei/11,34%

În  ceea  ce  privesc  bugetele  instituțiilor  și  activităților  finanțate  integral  sau  parțial  din
venituri proprii, repartizarea cheltuielilor bugetare pe titluri se prezintă astfel:

- CHELTUIELI TOTAL ,
      din care:

384.752,00 mii lei

- Cheltuieli de personal 269.243,00 mii lei/69,97%
- Cheltuieli cu bunuri și servicii 100.556,00 mii lei/26,14%
- Alte cheltuieli              1.021,00 mii lei/0,27%
- Cheltuieli de capital 13.932,10 mii lei/3,62%

Sinteza  bugetului  propriu  județean  detaliat  la  venituri  pe  capitole  și  subcapitole  și  la
cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2022 este prezentată în anexele nr.1 și 2 la
prezenta hotărâre.

Situaţia  cheltuielilor  bugetului  propriu judeţean  şi  a cheltuielilor  ordonatorilor  de credite
terţiari aflaţi în finanţarea Consiliului Judeţean Botoşani pe anul 2022 este prezentată în anexele nr.3-
63 la prezenta hotărâre.

Bugetele  instituţiilor  publice  şi  a  activităţilor  finanţate  integral  sau  parţial  din  venituri
proprii,  detaliate la venituri  pe capitole şi subcapitole şi la cheltuielile pe capitole,  subcapitole şi
paragrafe pe anul 2022 sunt prezentate în anexele nr.64-65 la prezenta hotărâre.

Bugetele  de venituri  şi  cheltuieli  detaliate  pe  titluri,  articole  şi  aliniate  ale  ordonatorilor
terţiari de credite finanţate integral şi parţial din venituri proprii sunt prezentate în anexele nr.66-87 la
prezenta hotărâre.

Situația  privind  sumele  propuse  spre  utilizare  din  excedentul  anului  2021,  pentru  alte
categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanțează din secțiunea de dezvoltare este prezentată în
anexa nr.88 la prezenta hotărâre.

Situația privind obiectivele finanțate din excedentul bugetului local – secțiunea de dezvoltare
este prezentată în anexele nr.89 la prezenta hotărâre.

Cheltuielile pentru investiţii publice propuse pe fiecare ordonator de credite sunt prezentate
în anexele nr.90-91 la prezenta hotărâre.

Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 este prezentat în anexele nr.92-94 la
prezenta hotărâre.

Numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază pentru Consiliul Judeţean Botoşani
şi unităţile subordonate este prezentat în anexa nr.95 la prezenta hotărâre.

Sumele pentru anii 2023 - 2025 au caracter orientativ şi se cuprind în anexele la buget,
dar nu se supun aprobării prin hotărâre a autorităţii deliberative.

În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care
îl supun spre dezbatere şi aprobare.

PREŞEDINTE,
DOINA-ELENA FEDEROVICI
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Nr. 2017 din 31.01.2022
 
 DIRECŢIA BUGET-FINANŢE                                DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE
                                                                                                         PUBLICĂ LOCALĂ
                                                                                                                                        
 DIRECŢIA ADMINISTRAREA                                   DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII            
         PATRIMONIULUI                                                                     PUBLICE                                       
                                                                                                                                               
  DIRECŢIA DEZVOLTARE,                                            DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
            PROMOVARE                                                                                     
                                                  
 DIRECŢIA ARHITECT ŞEF                   
                                         
                                                               
                VIZAT,                                                                                           VIZAT,                                   
       VICEPREŞEDINTE,                                                                  VICEPREŞEDINTE,                       
          DORIN BIRTA                                                        CORNELIU-BOGDAN DĂSCĂLESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

Potrivit  prevederilor  Legii  nr.317/2021  –  Legea  bugetului  de  stat  pe  anul  2022,  a  Legii
nr.273/2006  –  Legea  finanţelor  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în  baza
comunicărilor  transmise  cu  adresele  nr.468182/2021  de  către  Ministerul  Finanţelor  Publice,
nr.II/446/2022  și  nr.II/37/2022  de  către  Administraţia  Judeţeană  a  Finanţelor  Publice  Botoşani  şi  a
estimărilor privind veniturile proprii, veniturile totale ale bugetului propriu judeţean pe anul 2022 sunt în
sumă de  447.300,00 mii lei, după cum urmează:

A. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
- mii lei -

INDICATOR REALIZAT
2021

NECESAR 
PENTRU

FUNCŢIONARE
2022

ALOCAT/
PROPUS

2022

TOTAL, 
    din care:

220.776,00 251.407,00 231.589,00

I. VENITURI CURENTE 211.264,00 239.220,00 221.409,00
A. Venituri Fiscale 209.922,00 313.582,00 241.278,00
A.1. Impozit  pe  venit,  profit  şi  câştiguri  din
capital

39.953,00 46.360,00 45.252,00

A.1.1.  Impozit  pe  venit,  profit  şi  câştiguri  din
capital de la persoane juridice

1.083,00 360,00 360,00

- impozit pe profit de la agenţii economici 1.083,00 360,00 360,00
A.1.2. Impozit  pe  venit,  profit  şi  câştiguri  din 38.870,00 46.000,00 44.892,00
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capital de la persoane fizice
- cote defalcate din impozitul pe venit 34.096,00 40.000,00 39.378,00
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

4.774,00 6.000,00 5.514,00

A.2. Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 169.969,00 267.222,00 196.026,00
A.2.1. Sume  defalcate  din  taxa  pe  valoarea
adăugată

169.143,00 266.423,00 195.227,00

-  sume  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată
pentru  finanţarea  cheltuielilor  descentralizate  la
nivelul judeţelor

68.440,00 111.079,00 66.550,00

-  sume  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată
pentru  finanţarea  cheltuielilor  privind  drumurile
judeţene

10.066,00 24.121,00 14.661,00

-  sume  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale

90.637,00 131.223,00 114.016,00

A.2.2. Taxe  pe  utilizarea  bunurilor,  autorizarea
utilizării  bunurilor,  sau  pe  desfăşurarea  de
activităţi

826,00 799,00 799,00

- impozit pe mijloacele de transport 533,00 515,00 515,00
-  taxe  şi  tarife  pentru  eliberarea  de  licenţe  şi
autorizaţii de funcţionare

293,00 284,00 284,00

B. VENITURI NEFISCALE 1.342,00 -74.362,00 -19.869,00

B.1. Venituri din proprietate,
            din care:

1.516,00 1.622,00 1.622,00

- venituri din concesiuni şi închirieri 1.516,00 1.622,00 1.622,00
B.2. Vânzări de bunuri şi servicii,
            din care:

-174,00 -75.984,00 -21.491,00

- contribuția de întreținere a persoanelor asistate 829,00 747,00 747,00
- alte amenzi, penalităţi şi confiscări 99,00 69,00 69,00
- donații și sponsorizări 60,00 0,00 0,00
- vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local
(cu semnul minus)

-7.795,00 -100.309,00 -45.816,00

- taxe speciale 6.621,00 23.449,00 23.449,00
- alte venituri 12,00 60,00 60,00
II. SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE,
              din care:

9.512,00 12.187,00 10.180,00

II.1. Subvenţii de la bugetul de stat,
              din care:

9.503,00 12.187,00 10.139,00

- finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap

3.590,00 5.355,00 5.355,00
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- subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-sociale

4.782,00 6.832,00 4.784,00

- subvenţii din fondul de intervenție -61,00 0,00 0,00

- subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea 
cheltuielilor pentru carantină

1.192,00 0,00 0,00

II.2. Subvenţii de la alte administraţii,
              din care:

9,00 0,00 41,00

- subvenţii primite de la alte bugete locale pentru 
instituţiile de asistenţă socială

9,00 0,00 41,00

   Sume din EXCEDENT pentru finanţarea 
secţiunii de funcţionare (nu se adună în total)

61,00 0,00 376,00

B. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
- mii lei –

INDICATOR REALIZAT
2021

NECESAR 
PENTRU

DEZVOLTARE
2022

ALOCAT/
PROPUS

2022
TOTAL, 
            din care:

112.029,00 270.204,00 215.711,00

I. VENITURI CURENTE 7.795,00 100.309,00 45.816,00
A. Venituri Nefiscale,
            din care:

7.795,00 100.309,00 45.816,00

- vărsăminte din secţiunea de funcţionare 7.795,00 100.309,00 45.816,00
II. VENITURI DIN CAPITAL
          din care:

110,00 0,00 0,00

- venituri din valorificarea unor bunuri 1,00 0,00 0,00
-venituri  din  vânzarea  unor  bunuri  aparținând
domeniului privat

109,00 0,00 0,00

III. Subvenţii de la bugetul de stat,
             din care:

38.033,00 31.110,00 31.110,00

-  subvenţii  de  la  bugetul  de  stat  pentru  finanțarea
investițiilor în sănătate

238,00 0,00 0,00

- subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale
necesare  susţinerii  derulării  proiectelor  finanţate  din
fonduri  externe  nerambursabile  (FEN)  postaderare
aferente perioadei de programare 2014 - 2020

5.950,00 4.310,00 4.310,00

- subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale
necesare  susţinerii  derulării  proiectelor  finanţate  din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

143,00 0,00 0,00

- Programul Naţional de Dezvoltare Locală 31.702,00 26.800,00 26.800,00
IV. Alte sume primite din fonduri de la Uniunea
Europeană  pentru  programele  operaționale
finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020

668,00 0,00 0,00
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V.  Sume  FEN  postaderare  în  contul  plăţilor
efectuate şi refinanţării,
            din care:   

65.423,00 138.785,00 138.785,00

- Fondul European de Dezvoltare Regională 62.142,00 135.807,00 135.807,00
- Fondul Social European 3.181,00 2.845,00 2.845,00
- Instrument European de Vecinătate (ENI) 100,00 133,00 133,00
 Sume  din  excedentul  bugetului  local  pentru
finanţarea secţiunii de dezvoltare (nu se adună în
total)

54.653,00 0,00 41.086,00

TOTAL VENITURI BUGET PROPRIU
JUDEȚEAN PE ANUL 2022

332.805,00 521.611,00 447.300,00

Cheltuielile propuse pentru finanţare din bugetul propriu judeţean pe anul 2022 sunt în sumă de
488.762,00 mii lei, structurate astfel:

A. CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE
- mii lei -

INDICATOR REALIZAT
2021

SOLICITAT 
2022

PROPUS 
2022

din care:

TOTAL, 
            din care:

204.765,00 251.407,00 231.965,00

PARTEA I-a - SERVICII 
PUBLICE GENERALE,
             din care:

24.042,00 31.286,00 29.080,00

- autorităţi executive, din 
care: Consiliul Judeţean 
Botoşani

21.238,00 28.000,00 25.575,00 Cheltuieli de personal = 
22.729,00
Bunuri și servicii = 2.762,00
Alte cheltuieli (persoane cu 
handicap neîncadrate = 84,00)

- fond de rezervă bugetară 
la dispoziţia autorităţilor 
locale

0,00 0,00 300,00 Finanțare cheltuieli urgente și 
neprevăzute

- servicii publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor

2.699,00 3.045,00 3.000,00 Transferuri curente = 3.000,00

- alte servicii publice 
generale (STPS, servicii de 
protecție a animalelor, 
comisia pentru atribuire de 
denumiri, ATOP)

32,00 241,00 205,00 Bunuri și servicii = 175,00
Indemnizații comisia 
județeană pentru atribuirea de 
denumiri = 30,00

- tranzacţii privind datoria 
publică şi împrumuturi 
(dobânzi)

73,00 0,00 0,00 Plată dobândă conf. Contract 
de credit încheiat cu B.C.R. 
finalizat septembrie 2021

PARTEA a-II-a – 
APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ŞI 
SIGURANŢĂ 

451,00 1.553,00 760,00
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NAŢIONALĂ,
              din care:
Consiliul Judeţean – 
Apărare națională  - Centrul
Militar Județean Botoșani

298,00 695,00 400,00 Bunuri și servicii = 400,00

Consiliul Judeţean - 
Protecţie civilă

153,00 858,00 360,00 Cheltuieli de personal = 10,00
Bunuri și servicii = 350,00

PARTEA a-III-a – 
CHELTUIELI SOCIAL-
CULTURALE,
              din care:

133.722,00 162.205,00 148.061,00

A. Învăţământ, 
              din care:

8.855,00 12.813,00 11.991,00

- Programul pentru școli al 
României

5.770,00 7.392,00 7.392,00 Programul pentru școli al 
României

- Școala Profesională 
Specială „Ion Pillat” 
Dorohoi

1.363,00 2.520,00 1.906,00 Cheltuieli de personal = 
100,00
Bunuri și servicii = 900,00
Asistență socială = 744,00
Alte cheltuieli (burse) = 
162,00

- Școala Profesională 
Specială „Sf. Stelian” 
Botoşani

1.421,00 1.994,00 1.829,00 Cheltuieli de personal = 25,00
Bunuri și servicii = 565,00
Asistență socială = 843,00
Alte cheltuieli (burse) = 
396,00

- Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Botoşani

291,00 430,00 387,00 Cheltuieli de personal = 
137,00
Bunuri și servicii = 250,00

- Alte cheltuieli în domeniul
învăţământului (drepturi 
copii cu CES – hotărâri 
judecătorești, Concurs 
matematică „D. Pompeiu”, 
transport elevi;)

10,00 477,00 477,00 Drepturi copii CES (hotărâri 
judecătorești) = 10,00
Concurs matematică 
„D.Pompeiu” = 15,00
Transport elevi = 452,00

B. Sănătate,
               din care:

9.220,00 13.002,00 8.798,00

- Spitalul Județean de 
Urgență Mavromati 
Botoșani

3.320,00 5.700,00 1.900,00 Transferuri curente (bunuri și 
servicii) = 1.900,00

- Sanatoriul de 
Neuropsihiatrie Podriga

327,00 470,00 323,00 Transferuri curente (bunuri și 
servicii) = 323,00

- Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Suliţa

1.193,00 1.600,00 1.499,00 Transferuri curente
-Fonduri D.S.P. conf. H.G. 
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nr.981/2018 = 20.986,00 
lei/an/pat = 1.049,00
-Venituri proprii Consiliul 
Județean = 450,00

- Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Suharău

656,00 670,00 664,00 Transferuri curente
-Fonduri D.S.P. conf. H.G. 
nr.981/2018 = 20.986,00 
lei/an/pat = 504,00
-Venituri proprii Consiliul 
Județean = 160,00

- Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Mihăileni

605,00 625,00 619,00 Transferuri curente
-Fonduri D.S.P. conf. H.G. 
nr.981/2018 = 20.986,00 
lei/an/pat = 504,00
-Venituri proprii Consiliul 
Județean = 115,00

- Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Flămânzi

1.051,00 1.471,00 1.399,00 Transferuri curente
-Fonduri D.S.P. conf. H.G. 
nr.981/2018 = 20.986,00 
lei/an/pat = 1.049,00
-Venituri proprii Consiliul 
Județean = 350,00

- Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Săveni

1.027,00 1.270,00 1.244,00 Transferuri curente
-Fonduri D.S.P. conf. H.G. 
nr.981/2018 = 20.986,00 
lei/an/pat = 944,00
-Venituri proprii Consiliul 
Județean = 300,00

- Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Ștefănești

1.041,00 1.196,00 1.150,00 Transferuri curente
-Fonduri D.S.P. conf. H.G. 
nr.981/2018 = 20.986,00 
lei/an/pat = 734,00
-Venituri proprii Consiliul 
Județean = 416,00

C. Cultură, recreere şi 
religie,
               din care:

20.843,00 28.018,00 25.114,00

- Biblioteca Judeţeană 
„Mihai Eminescu” Botoşani

2.344,00 3.724,00 3.100,00 Cheltuieli de personal = 
2.200,00
Bunuri și servicii= 900,00

- Muzeul Judeţean Botoşani 3.345,00 4.956,00 3.900,00 Transferuri curente = 3.900,00
- Orchestra Populară 
„Rapsozii Botoşanilor”

3.174,00 3.798,00 3.600,00 Transferuri curente = 3.600,00

- Şcoala Populară de Arte 
„George Enescu” Botoşani

1.817,00 2.850,00 2.400,00 Transferuri curente = 2.400,00

- Centrul Judeţean pentru 898,00 1.488,00 1.300,00 Transferuri curente = 1.300,00
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Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale 
Botoşani
- Memorialul Ipoteşti – 
Centrul Naţional de Studii 
„Mihai Eminescu”

2.589,00 3.488,00 3.100,00 Transferuri curente = 3.100,00

- Culte religioase 6.640,00 7.684,00 7.684,00 Contribuții la salarizarea 
personalului neclerical
Cheltuieli materiale culte

- Asociaţii şi fundaţii pentru
tineret

16,00 30,00 30,00 Finanțare acțiuni de tineret 
conf. Legii nr.350/2006 = 
30,00

D. Asigurări şi asistenţă 
socială,
                 din care:

94.804,00 108.372,00 102.158,00

- Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Botoşani

86.870,00 96.676,00 92.978,00 Cheltuieli de personal = 
76.146,00
Bunuri și servicii = 10.900,00
Asistență socială = 5.355,00
Alte cheltuieli = 577,00 
(persoane cu handicap 
neîncadrate)

- Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Suliţa

1.854,00 2.696,00 1.950,00 Transferuri curente = 1.950,00

- Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Suharău

975,00 1.276,00 1.053,00 Transferuri curente =  
1.053,00

- Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Mihăileni

981,00 1.227,00 1.027,00 Transferuri curente = 1.027,00

- Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Flămânzi

1.594,00 2.337,00 1.850,00 Transferuri curente = 1.850,00

- Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Săveni

1.288,00 2.290,00 1.750,00 Transferuri curente = 1.750,00

- Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Ștefănești

1.242,00 1.870,00 1.550,00 Transferuri curente = 1.550,00

PARTEA a-IV-a – 
SERVICII ŞI 
DEZVOLTARE 
PUBLICĂ, LOCUINŢE, 
MEDIU, APE

8.968,00 26.118,00 26.118,00

- Constituire fond IID 2.347,00 1.660,00 1.660,00 Impozit pe profit și redevență 
S.C. NOVA APASERV S.A. 
Botoșani

- Plată operator CMID 6.621,00 24.449,00 24.449,00 17.105,00 = din încasări tarife 
aferente SMID
1.000,00 = din bugetul 
Consiliului Județean Botoșani
6.344,00 = Contribuția pentru 
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economia circulantă
- Bunuri și servicii 0,00 9,00 9,00 Bunuri și servicii = 9,00

PARTEA a-V-a – 
ACŢIUNI ECONOMICE

37.582,00 30.245,00 27.946,00

- Mentenanţă Proiect 
Registru agricol

74,00 0,00 0,00 Finalizat contract în anul 2021

- Alte cheltuieli pentru 
acţiuni generale economice 
şi comerciale (cotizaţii la 
organisme interne) (ADR 
NORD-EST Piatra Neamţ, 
BRCT Iaşi şi Suceava, 
UNCJR, ITI Țara  de Sus)

1.712,00 1.824,00 1.824,00 Cotizații la organisme interne:
ADR NORD EST = 1.386,00
BRCT Iași și Suceava = 
375,00
UNCJR = 62,00
ITI Țara de Sus = 1,00

- Direcţia Judeţeană de 
Drumuri şi Poduri Botoşani

27.471,00 28.421,00 26.122,00 Cheltuieli de personal = 
4.300,00
Bunuri și servicii = 21.822,00

- Rambursări de credite 
interne

8.325,00 0,00 0,00 Rambursare credit contractat 
de la BCR – Finalizat contract 
în anul 2021

B. CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 
- mii lei –

INDICATOR REALIZAT
2021

SOLICITAT 
2022

PROPUS 
2022

TOTAL, 
            din care:

165.057,00 270.204,00 256.797,00

PARTEA I-a – SERVICII 
PUBLICE GENERALE, 
            din care:

2.311,00 4.065,00 3.785,00

- Consiliul Judeţean Botoşani 2.291,00 3.560,00 3.285,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap. 51.02.01.03

- Serviciul Public Comunitar de
Evidenţă a Persoanelor al 
Judeţului Botoşani

20,00 505,00 500,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap. 54.10.10

PARTEA a-II-a – 
APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 
NAŢIONALĂ,
             din care:

73,00 512,00 93,00

- Consiliul Județean Botoșani - 
Apărare națională - Centrul 
Militar Judeţean Botoşani 

73,00 227,00 58,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap. 60.02.02

- Consiliul Județean Botoșani – 
Protecție civilă

0,00 285,00 35,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
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buget, Cap. 61.02.05
PARTEA a-III-a – 
CHELTUIELI SOCIAL-
CULTURALE,
             din care:

18.640,00 53.606,00 40.989,00

- Școala Profesională Specială 
„Ion Pillat” Dorohoi

679,00 540,00 0,00 -

- Școala Profesională Specială 
„Sf. Stelian” Botoșani

4,00 470,00 85,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.65.02.07.04

- Centrul Județean de Resurse 
și Asistență Educațională 
Botoșani

70,00 479,00 86,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap. 65.02.11.30

- Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Mavromati Botoşani

5.385,00 13.056,00 8.100,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap. 66.10.06.01

- Sanatoriul de Neuropsihiatrie 
Podriga

165,00 330,00 221,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap. 66.10.06.01

- Biblioteca Județeană ”Mihai 
Eminescu” Botoșani 

166,00 261,00 261,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap. 67.02.03.02

- Muzeul Judeţean Botoşani 40,00 231,00 150,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap. 67.10.03.03

- Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Botoşani

59,00 0,00 0,00 -

- Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii „Mihai 
Eminescu”

335,00 1.588,00 1.000,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap. 67.10.03.30

- Şcoala Populară de Arte 
„George Enescu” Botoşani

0,00 50,00 30,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap. 67.10.03.05

- Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Botoşani

5.000,00 14.870,00 13.010,00 Conform listei de 
investiții anexă la buget
= 8.010,00
Cap.68.02.02 = 
2.000,00
Cap.68.02.06 = 
6.010,00
Proiect „TEAM UP 
Progres în calitatea 
îngrijirii alternative a 
copilului” = 5.000,00
Cap.68.02.06/Anexa 
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nr.88
- Unitatea de Asistenţă Medico-
Socială Suharău

7,00 0,00 0,00 -

- Unitatea de Asistenţă Medico-
Socială Mihăileni

315,00 1.509,00 1.200,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.68.10.12

- Unitatea de Asistenţă Medico-
Socială Suliţa

251,00 923,00 216,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.68.10.12

- Unitatea de Asistenţă Medico-
Socială Săveni

119,00 1.162,00 0,00 -

- Unitatea de Asistenţă Medico-
Socială Flămânzi

37,00 127,00 115,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.68.10.12

- Unitatea de Asistenţă Medico-
Socială Ștefănești

995,00 2.855,00 1.000,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.68.10.12

- Consiliul Județean Botoșani 
(intabulări, evaluări, lucrări 
cadastrale și notariale);

- „Modernizare, extindere, 
dotare UPU, str. Marchian 
nr.11”; 

- „Modernizarea și dotarea 
Ambulatoriului din cadrul 
secției exterioare Obstetrică-
Ginecologie”;

- „Modernizarea și dotarea 
Ambulatoriului din cadrul 
secției exterioare Pediatrie”;

- „Îmbunătățirea siguranței 
pacienților și asigurarea 
condițiilor optime de spitalizare
în contextul crizei sanitare 
COVID 19 în cadrul Secției 
Boli Infecțioase SJU 
Mavromati Botoșani”;

- „Rețea educațională 
transfrontalieră între Județul 
Botoșani-România și Raionul 
Hliboca-Ucraina”;

- „Digitalizarea activității 
didactice pentru educație în 
siguranță în școlile profesionale
speciale „Sf. Stelian” Botoșani 

99,00

2.043,00

1.411,00

972,00

0,00

488,00

0,00

8,00

8.818,00

1.248,00

2.711,00

34,00

343,00

1.587,00

8,00

8.818,00

1.248,00

2.711,00

34,00

343,00

1.587,00

Conform listei de 
investiții anexă la buget

Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.66.02.50.50

Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.66.02.50.50

Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.66.02.50.50

Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.66.02.50.50

Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.65.02.50

Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.65.02.50
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și „Ion Pillat” Dorohoi”;

- „Modernizarea, extinderea și 
valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum 
și modernizarea și extinderea 
infrastructurii turistice și a 
infrastructurilor conexe ei din 
cadrul Memorialului Ipotești – 
Centrul Național de Studii 
„Mihai Eminescu” Botoșani”.

0,00 766,00 766,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.67.02.50

PARTEA a-IV-a – SERVICII
ŞI DEZVOLTARE 
PUBLICĂ, LOCUINŢE, 
MEDIU ŞI APE,
                 din care:

2.849,00 1.495,00 1.495,00

- Consiliul Judeţean Botoşani –
TOTAL, 
    din care:

2.849,00 1.495,00 1.495,00

- Cofinanţare proiect 
„Extinderea şi modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă
şi canalizare – epurarea apelor 
uzate în judeţul Botoşani”

229,00 904,00 904,00 Cofinanțare 2% 
Consiliul Județean 
Botoșani, 
Cap.70.02.05.01/Anexa 
nr.88

- Cofinanţare proiect „ Sprijin 
pentru pregătirea aplicației de 
finanțare și a documentației de 
atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și ape  
uzate din județul Botoșani”

20,00 74,00 74,00 Cofinanțare 2% 
Consiliul Județean 
Botoșani, 
Cap.70.02.05.01/Anexa 
nr.88

- „Construcții de locuințe 
pentru tineri specialiști în 
sănătate” etapa I și etapa II

96,00 0,00 0,00

- „Elaborare SF, studiu  geo, 
avize, acorduri, obiectiv 
„Locuințe de serviciu”

0,00 49,00 49,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.70.02.03.30

- Majorare capital social S.C. 
NOVA APASERV S.A. 
Botoșani

2.455,00 0,00 0,00

- Întocmire documentații 
tehnico-economice aferente 
obiectivului „Conductă 
aducțiune apă Vorniceni, 
Cordăreni, George Enescu, 
Havârna, Cristinești și 
Suharău” și Revizuire SF 
proiect „Sistem de alimentare 

0,00 356,00 356,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.70.02.05.01
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cu apă pentru localități din zona
de nord a județului Botoșani”
- Elaborare Strategie județeană 
privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de 
utilități publice

93,00 86,00 86,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.74.02.50

- Documentații 
cadastrale/intabulări, 
evaluări/dezmembrări

0,00 26,00 26,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, 
Cap.74.02.50 = 19,00
Cap.74.02.50 =   7,00

PARTEA a-V-a – ACŢIUNI 
ECONOMICE,
                 din care:

141.184,00 210.526,00 210.435,00

- Consiliul Judeţean Botoşani,
                 din care:

98.350,00 0,00 164.175,00

- Transferuri din bugetul local 
către asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară (ADI AQUA, 
ADI ECOPROCES, ADI 
EURONEST Iaşi)

1.637,00 1.722,00 1.722,00 Contribuții/Anexa 
nr.88:
ADI AQUA = 792,00
ADI ECOPROCES = 
792,00
ADI EURONEST Iași =
138,00

- Regiunea Nord-Est Axa 
rutieră strategică 2 Botoşani-
Iaşi 

96.472,00 156.480,00 156.480,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.84.02.03.01

- Proiect „Modernizarea 
infrastructurii rutiere de drum 
județean DJ 282 dintre 
localitățile Hănești, Vlăsinești, 
Săveni, Drăgușeni, Coțușca, 
Rădăuți Prut cu conectivitate 
directă la Vama transnațională 
Rădăuți Prut cu Republica 
Moldova”

0,00 3.469,00 3.469,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.84.02.03.01

- Servicii evaluare, expertize, 
studii, verificare tehnică, 
documentații

241,00 2.504,00 2.504,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.84.02.03.01

- Direcția Județeană de 
Drumuri și Poduri Botoșani

42.834,00 46.351,00 46.260,00 Conform listei de 
investiții anexă la 
buget, Cap.84.02.03.01

TOTAL CHELTUIELI 369.822,00 521.611,00 488.762,00

Aşa cum rezultă din situaţia prezentată veniturile bugetului propriu judeţean sunt mai mici decât
cheltuielile cu suma de 41.462,00 mii lei, din care la secțiunea de funcționare cu suma de 376,00 mii lei
și la secțiunea de dezvoltare cu suma de 41.086,00 mii lei.

La secțiunea de funcționare
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În  conformitate  cu  prevederile  pct.5.7  lit.c)  din  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice
nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului
2021 „nu se supun operațiunilor de regularizare, la finele anului, cu bugetul de stat următoarele categorii
de sume: subvenții primite la subdiviziunea de venituri bugetare 42.28.00 „Subvenții primite din fondul
de intervenție”.

În anul 2018 prin Hotărârea Guvernului nr.514/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de
intervenție  la  dispoziția  Guvernului,  prevăzut  în  bugetul  de  stat  pe  anul  2018,  pentru  unitățile
administrativ-teritoriale  afectate  de calamități  naturale,  Consiliului  Județean  Botoșani  i-a  fost  alocată
suma de 5.766,00 mii lei pentru refacerea a 50,5 km drum județean.

Din suma totală alocată a fost contractată suma de 5.317.889,27 lei și s-au efectuat plăți astfel:
- În anul 2018 = 3.725.889,27 lei;
- În anul 2019 = 1.174.102,54 lei,  sumă utilizată în plăți  și de 42.793,25 lei sumă virată la

bugetul de stat la finele anului 2019;
- În anul 2020 = 0,00 lei;
- În anul 2021 = 0,00 lei.
Întrucât, potrivit normelor de închidere a exercițiului bugetar, suma de 375.104,21 lei se află în

excedentul  bugetului  local,  propunem  angajarea  acesteia  pentru  asigurarea  echilibrului  secțiunii  de
funcționare și efectuarea de plăți în anul 2022.

La secțiunea de dezvoltare
Potrivit prevederilor art.58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,

cu modificările și completările ulterioare, excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului
bugetar,  pe  cele  două  secțiuni,  după efectuarea  regularizărilor  în  limita  sumelor  defalcate  din  unele
venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după
achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor
autorităților deliberative, astfel:

- ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
În baza celor prezentate, pentru asigurarea echilibrului bugetar se propune angajarea sumei de

41.086,00 mii lei din excedentul bugetului local la finele anului 2021 și utilizarea acesteia ca sursă de
finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

La fundamentarea proiectului bugetului propriu județean Botoșani pentru anul 2022 s-a avut în
vedere respectarea actelor normative în vigoare privind prioritățile ce se impun în asigurarea condițiilor
materiale și a surselor de finanțare pentru funcționarea instituțiilor de sănătate, asistență socială și a celor
culturale, a autorităților executive județene și a serviciului public comunitar de evidență a persoanelor,
dezvoltarea publică, infrastructura de transport județean, precum și pentru realizarea altor obiective și
acțiuni de interes județean.

În baza art.39, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările  ulterioare,  proiectul  bugetului  propriu  județean  Botoșani   a  fost  publicat  la  avizierul
instituției, asigurându-se în acest mod posibilitatea de se lua la cunoștință de către toți cetățenii interesați
de prevederile acestuia și formularea eventualelor contestații.

Pentru a repartiza fondurile avute la dispoziție  s-a solicitat  și s-a analizat  necesarul  fiecărei
instituții,  serviciu public  sau activitate  în parte,  cu scopul de a acoperi  pe cât  posibil  cheltuielile  cu
personalul existent, atât la aparatul propriu, cât și la celelalte instituții publice și de a asigura finanțarea
cheltuielilor cu bunuri și servicii, asistența socială și a celor de capital.

Analizând modul de repartizare a fondurilor avute la dispoziție pe titluri de cheltuieli bugetare,
rezultă următoarea situație:

- CHELTUIELI TOTAL ,
      din care:

488.762,00 mii lei

- Cheltuieli de personal 105.677,00 mii lei/21,62%
- Cheltuieli cu bunuri și servicii 63.934,00 mii lei/13,08%
- Fond de rezervă bugetară 300,00 mii lei/0,06%
- Transferuri între unități ale administrației
publice, din care:
          - transferuri curente 35.278,00 mii lei /7,21%

13



          - transferuri de capital 12.532,00 mii lei/2,56% 
- Alte transferuri 6.184,00 mii lei/1,26%
- Asistență socială 14.334,00 mii lei/2,94%
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile 186.155,00 mii lei/38,09%
- Alte cheltuieli 8.958,00 mii lei/1,84%
- Cheltuieli de capital  55.410,00 mii lei/11,34%

În ceea ce privesc bugetele instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri
proprii, repartizarea cheltuielilor bugetare pe titluri se prezintă astfel:

- CHELTUIELI TOTAL ,
      din care:

384.752,00 mii lei

- Cheltuieli de personal 269.243,00 mii lei/69,97%
- Cheltuieli cu bunuri și servicii 100.556,00 mii lei/26,14%
- Alte cheltuieli              1.021,00 mii lei/0,27%
- Cheltuieli de capital 13.932,10 mii lei/3,62%

Menţionăm faptul că la fundamentarea sumelor propuse la cheltuieli de personal s-au avut în
vedere prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
ale Ordonanțelor de Urgență a Guvernului nr.130 și nr.131/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare și
pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.  

La fundamentarea cheltuielilor de capital s-a ţinut cont de solicitările instituţiilor subordonate, de
prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, ale art.44, art.45 şi art.46 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi de asemeni de prevederile
Legii nr.317/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2022. 

Sinteza bugetului propriu județean detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe
capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2022 este prezentată în anexele nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.

Situaţia cheltuielilor bugetului propriu judeţean şi a cheltuielilor ordonatorilor de credite terţiari
aflaţi  în  finanţarea  Consiliului  Judeţean Botoşani  pe anul  2022 este  prezentată  în  anexele  nr.3-63 la
prezenta hotărâre.

Bugetele instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,
detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuielile pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe
anul 2022 sunt prezentate în anexele nr.64-65 la prezenta hotărâre.

Bugetele de venituri şi cheltuieli detaliate pe titluri, articole şi aliniate ale ordonatorilor terţiari de
credite finanţate integral şi parţial din venituri proprii sunt prezentate în anexele nr.66-87 la prezenta
hotărâre.

Situația privind sumele propuse spre utilizare din excedentul anului 2021, pentru alte categorii de
cheltuieli care, potrivit legii, se finanțează din secțiunea de dezvoltare este prezentată în anexa nr.88 la
prezenta hotărâre.

Situația privind obiectivele finanțate din excedentul bugetului local – secțiunea de dezvoltare
este prezentată în anexele nr.89 la prezenta hotărâre.

Cheltuielile pentru investiţii publice propuse pe fiecare ordonator de credite sunt prezentate în
anexele nr.90-91 la prezenta hotărâre.

Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 este prezentat  în anexele nr.92-94 la
prezenta hotărâre.

Numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază pentru Consiliul Judeţean Botoşani şi
unităţile subordonate este prezentat în anexa nr.95 la prezenta hotărâre.

Sumele pentru anii 2023 - 2025 au caracter orientativ şi se cuprind în anexele la buget, dar nu
se supun aprobării prin hotărâre a autorităţii deliberative.

Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile pentru promovarea pe ordinea de
zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a prezentului proiect de hotărâre.
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