Proiect
Nr. 51 din 27.03.2020

HOTĂRÂRE
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 __________ în data ________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
Denumire indicator
TOTAL VENITURI
42.02.16 – Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea
investițiilor în sănătate

- mii lei Suma
+405,00
+405,00

CHELTUIELI
Denumire indicator
TOTAL CHELTUIELI
66.02 – Sănătate – Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani

- mii lei Suma
+500,00
+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
Denumire indicator
TOTAL VENITURI
43.10.16 – Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea
investițiilor în sănătate
43.10.14 – Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din
domeniul sănătății

- mii lei Suma
+500,00
+405,00
+95,00

CHELTUIELI
Denumire indicator
TOTAL CHELTUIELI
66.02 – Sănătate – Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani

- mii lei Suma
+500,00
+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,
COSTICĂ MACALEŢI

Botoșani,
__________ 2020
Nr._______

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

Nr. 4429 din 26.03.2020

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Cu adresele nr.4006/24.03.2020 Ministerul Sănătății – Direcția Generală Economică și
nr.3805/25.03.2020 Direcția de Sănătate Publică Botoșani ne comunică faptul că în cadrul fondurilor
alocate din bugetul de stat pe anul 2020 a fost aprobată alocarea de fonduri prin transfer din bugetul
Ministerului Sănătății, pentru Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani suma de 405,00
mii lei pentru procurarea unei „Analizor Real Time PCR cu echipamente medicale auxiliare”.
Potrivit art.198 alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
„spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale pot primi sume de la bugetul
de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, care se alocă prin transfer în baza
contractelor încheiate între direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și
autoritățile administrației publice locale în subordinea cărora funcționează respectivele unități,
pentru: dotarea cu aparatură medicală, în condițiile în care autoritățile administrației publice locale
participă la achiziționarea acestora cu fonduri în cuantum de minim 10% din valoarea acestora”...
Cu adresa nr.14998/26.03.2020 Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani solicită
suma de 95,00 mii lei ca și cofinanțare din bugetul județului, sumă care se propune a fi asigurată din
excedentul anilor precedenți prin angajarea acestuia.
Având în vedere caracterul de urgență, în contextul epidemiologic actual, al expansiunii la
nivel mondial a îmbolnăvirilor cu corona virus COVID -19 și apariției cazurilor de infecție pe
teritoriul național și local, precum și prevederile legale în vigoare, respectiv art.82 din Legea
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, au fost efectuate următoarele modificări ale bugetului
propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii:
A. Bugetul propriu județean
VENITURI
- mii lei Denumire indicator
TOTAL VENITURI
42.02.16 – Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

Suma
+405,00
+405,00

CHELTUIELI
- mii lei Denumire indicator
TOTAL CHELTUIELI
66.02 – Sănătate – Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani

Suma
+500,00
+500,00

B. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii
VENITURI
- mii lei Denumire indicator
TOTAL VENITURI
43.10.16 – Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate
43.10.14 – Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Suma
+500,00
+405,00
+95,00

CHELTUIELI
- mii lei Denumire indicator
TOTAL CHELTUIELI
66.02 – Sănătate – Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani

Suma
+500,00
+500,00

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.64/26.03.2020 am dispus
majorarea bugetului propriu județean cu suma de 405,00 mii lei la partea de venituri și cu suma de
500,00 mii lei la partea de cheltuieli, asigurându-se echilibrul bugetar și a cofinanțării prin angajarea
sumei de 95,00 mii lei din excedentul anului precedent.
De asemeni, am dispus majorarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțare
integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 500,00 mii lei atât la partea de venituri, cât și la
partea de cheltuieli și efectuarea de modificări 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 pe anul 2020.
În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care
îl supun spre dezbatere şi aprobare.

PREŞEDINTE,
COSTICĂ MACALEŢI

DIRECŢIA BUGET – FINANŢE
Nr. 4430 din 26 martie 2020

VIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Dorin Birta

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 cu 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 adresele nr.4006/24.03.2020 Ministerul Sănătății – Direcția Generală Economică și
nr.3805/25.03.2020 Direcția de Sănătate Publică Botoșani ne comunică faptul că în cadrul fondurilor
alocate din bugetul de stat pe anul 2020 a fost aprobată alocarea de fonduri prin transfer din bugetul
Ministerului Sănătății, pentru Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani suma de 405,00
mii lei pentru procurarea unei „Analizor Real Time PCR cu echipamente medicale auxiliare”.
Potrivit art.198 alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
„spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale pot primi sume de la bugetul
de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, care se alocă prin transfer în baza
contractelor încheiate între direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și
autoritățile administrației publice locale în subordinea cărora funcționează respectivele unități,
pentru: dotarea cu aparatură medicală, în condițiile în care autoritățile administrației publice locale
participă la achiziționarea acestora cu fonduri în cuantum de minim 10% din valoarea acestora”...
Cu adresa nr.14998/26.03.2020 Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani solicită
suma de 95,00 mii lei ca și cofinanțare din bugetul județului, sumă care se propune a fi asigurată din
excedentul anilor precedenți prin angajarea acestuia.
Având în vedere caracterul de urgență, în contextul epidemiologic actual, al expansiunii la
nivel mondial a îmbolnăvirilor cu corona virus COVID -19 și apariției cazurilor de infecție pe
teritoriul național și local, precum și prevederile legale în vigoare, respectiv art.82 din Legea
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, au fost efectuate următoarele modificări ale bugetului
propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii:
A. Bugetul propriu județean
VENITURI
Denumire indicator
TOTAL VENITURI
42.02.16 – Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea
investițiilor în sănătate

- mii lei Suma
+405,00
+405,00

CHELTUIELI
Denumire indicator
TOTAL CHELTUIELI
66.02 – Sănătate – Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani

- mii lei Suma
+500,00
+500,00

B. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii
VENITURI
Denumire indicator
TOTAL VENITURI
43.10.16 – Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea
investițiilor în sănătate
43.10.14 – Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital
din domeniul sănătății

- mii lei Suma
+500,00
+405,00
+95,00

CHELTUIELI
Denumire indicator
TOTAL CHELTUIELI
66.02 – Sănătate – Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani

- mii lei Suma
+500,00
+500,00

Având în vedere cele prezentate, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Botoșani nr.64/26.03.2020 s-a dispus majorarea bugetului propriu județean cu suma de 405,00 mii lei
la partea de venituri și cu suma de 500,00 mii lei la partea de cheltuieli, asigurându-se echilibrul
bugetar și a cofinanțării prin angajarea sumei de 95,00 mii lei din excedentul anului precedent.
De asemeni, s-a dispus majorarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțare
integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 500,00 mii lei atât la partea de venituri, cât și la
partea de cheltuieli și efectuarea de modificări 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 pe anul 2020.
Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile pentru includerea
pe ordinea de zi a ședinței a Consiliului Judeţean Botoşani a prezentului proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
Magda Didii

