
 
                                                                                                                                      Proiect     

                                                                                                                                    Nr. 73 din 17.03.2021                          

           

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea situațiilor financiare 

 pe anul 2020 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ___ martie 2021, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.4519/16 martie 

2021  privind aprobarea situaţiilor financiare, pe anul 2020, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcției Buget–Finanțe nr.4520 din 16.03.2021; 

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

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

în conformitate cu prevederile art.57 alin.(4) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, 

în temeiul 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 situaţiile financiare, pe anul 2020, pentru Consiliul Judeţean Botoşani, după cum 

urmează: 

a) bilanţul contabil, conform anexei nr.1, 

b) contul de rezultat patrimonial, conform anexei nr.2, 

c) situaţia fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr.3, 

d) situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor, conform anexei nr.4, 

e) contul anual de execuţie al bugetului propriu judeţean, conform anexei nr.5. 

Art.2 – Anexele nr.1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 – 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                     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                     Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

Botoșani, 

__________ 2021 

 

Nr._______ 

 



                   R O M Â N I A                                                                       Anexa nr.1 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI                      la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

                                                                                                Nr.______ din _____________2021 

                                                                                     (Nr. file = 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANŢ CONTABIL CENTRALIZAT 

LA 31 DECEMBRIE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    PREŞEDINTE,                                                  Avizat pentru legalitate: 

       DOINA ELENA FEDEROVICI                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                               Marcel-Stelică Bejenariu 

 









               R O M Â N I A                                                                            Anexa nr.2 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI                        la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

                                                                                                 Nr.______ din _____________2021 

                                                                                      (Nr. file = 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  

   LA DATA DE 

  31 DECEMBRIE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        PREȘEDINTE,                                            Avizat pentru legalitate: 

         DOINA ELENA FEDEROVICI                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                                  Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

 

 





                   R O M Â N I A                                                                       Anexa nr.3 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI                      la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

                                                                                                Nr.______ din _____________2021 

                                                                                     (Nr. file = 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                                    Avizat pentru legalitate: 

    DOINA ELENA FEDEROVICI                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

 







                   R O M Â N I A                                                                       Anexa nr.4 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI                      la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

                                                                                                Nr.______ din _____________2021 

                                                                                     (Nr. file = 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA 

ACTIVELOR/CAPITALURILOR 

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                      Avizat pentru legalitate: 

        DOINA ELENA FEDEROVICI                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                    Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

 

 













                   R O M Â N I A                                                                       Anexa nr.5 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI                      la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

                                                                                                Nr.______ din _____________2021 

                                                                                      (Nr. file = 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETARĂ 

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                                       Avizat pentru legalitate: 

      DOINA ELENA FEDEROVICI                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                   Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

 

























































































 
   Nr. 4519 din 16 martie 2021                                           

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Situaţiile financiare la data de 31 decembrie 2020 au fost întocmite în conformitate cu 

prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice 

și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat 

pe anul 2020 nr.5/2020, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor Legii nr.273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Nu au avut loc abateri de la principiile şi politicile contabile de evaluare sau de la alte 

prevederi ale reglementărilor contabile. Valorile prezentate sunt comparabile, iar situaţia financiară 

oferă o imagine fidelă asupra poziţiei financiare. 

Principiile care au stat la baza evaluării posturilor cuprinse în situaţiile financiare 

centralizate sunt: 

- Principiul continuităţii activităţii; 

- Principiul permanenței metodelor; 

- Principiul prudenţei; 

- Principiul contabilităţii pe bază de angajamente (independenței exerciţiului); 

- Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii; 

- Principiul intangibilităţii; 

- Principiul necompensării; 

- Principiul comparabilităţii informaţiilor; 

- Principiul materialităţii (pragului de semnificaţie); 

- Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. 

Imobilizările corporale şi necorporale sunt prezentate în bilanţ la costul de achiziţie minus 

amortizarea aferentă, care este calculată pe baza metodei liniare, aplicându-se duratele de normale de 

utilizare conform Hotărârii Guvernului nr.2139/2004. 

Stocurile sunt înregistrate la valoarea de achiziţie iar ieşirile din gestiune se realizează după 

metoda FIFO „primei intrări – primei ieşiri”, în ordine cronologică. 

Pentru evidenţa stocurilor, instituţiile utilizează metoda la costurile de achiziţie al primei 

intrări, în ordine cronologică pe gestiuni. 

Conform art.57 din Legea nr.273/2006 – legea finanţelor publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare propun spre aprobare, situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea.  

Situaţiile financiare anuale cuprind: 

a) Bilanţul 

b) Contul de rezultat patrimonial 

c) Situaţia fluxurilor de trezorerie 

d) Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor 

e) Contul de execuţie bugetară. 

Bilanţul contabil la data de 31 decembrie 2020 este prezentat în anexa nr.1 la prezentul 

proiect de hotărâre. 



Contul de rezultat patrimonial la data de 31 decembrie 2020 este prezentat în anexa nr.2 la 

prezentul proiect de hotărâre. 

Situaţiile fluxurilor de trezorerie atât pentru conturi de trezorerie, casa, alte valori, avansuri 

de trezorerie, cât şi pentru conturi la instituţii de credit sunt prezentate în anexa nr.3 la prezentul proiect 

de hotărâre. 

Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor este prezentată în anexa nr.4 la 

prezentul proiect de hotărâre. 

Contul de execuţie bugetară atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli este 

prezentată în anexa nr.5 la prezentul proiect de hotărâre. 

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. 4520 din 16 martie 2021 

                                                                   

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Situaţiile financiare la data de 31 decembrie 2020 au fost întocmite în conformitate cu 

prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, 

Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, cu modificările și completările ulterioare și ale 

prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Nu au avut loc abateri de la principiile şi politicile contabile de evaluare sau de la alte 

prevederi ale reglementărilor contabile. Valorile prezentate sunt comparabile, iar situaţia financiară 

oferă o imagine fidelă asupra poziţiei financiare. 

Principiile care au stat la baza evaluării posturilor cuprinse în situaţiile financiare 

centralizate sunt: 

- Principiul continuităţii activităţii; 

- Principiul permanenței metodelor; 

- Principiul prudenţei; 

- Principiul contabilităţii pe bază de angajamente (independenței exerciţiului); 

- Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii; 

- Principiul intangibilităţii; 

- Principiul necompensării; 

- Principiul comparabilităţii informaţiilor; 

- Principiul materialităţii (pragului de semnificaţie); 

- Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. 

Imobilizările corporale şi necorporale sunt prezentate în bilanţ la costul de achiziţie minus 

amortizarea aferentă, care este calculată pe baza metodei liniare, aplicându-se duratele de normale de 

utilizare conform Hotărârii Guvernului nr.2139/2004. 

Stocurile sunt înregistrate la valoarea de achiziţie iar ieşirile din gestiune se realizează 

după metoda FIFO „primei intrări – primei ieşiri”, în ordine cronologică. 

Pentru evidenţa stocurilor, instituţiile utilizează metoda la costurile de achiziţie al primei 

intrări, în ordine cronologică pe gestiuni. 

Valoarea stocurilor (rând 19 bilanţ) la data de 31 decembrie 2020 este de 48.406.717 lei 

şi reprezintă: materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, hrana, alte 

materiale consumabile, medicamente şi materiale sanitare, materiale de natura obiectelor de inventar, 

materiale date în prelucrare în instituţie, alte stocuri, animale şi păsări, ambalaje, astfel: 

- lei - 

SIMBOL CONT  

STOCURI – TOTAL, din care: 48.406.717 

Cont 30201 Materiale auxiliare 116.049 

Cont 30202 Combustibili 1.404.534 

Cont 30204 Piese de schimb 27.888 

Cont 30207 Hrana 756.698 



Cont 30208 Alte materiale consumabile 3.942.984 

Cont 30209 Medicamente şi materiale sanitare 11.831.350 

Cont 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 30.317.178 

Cont 30700 Materiale date în prelucrare în instituţie 3.620 

Cont 30900 Alte stocuri 6.281 

Cont 36100 Animale şi păsări 73 

Cont 38100 Ambalaje 62 

 

Situaţia creanţelor (rând 30 bilanţ) 

- lei - 

CREANŢE – TOTAL, din care: 169.869.246 

Sume din contracte cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate 22.342.826 

Clienţi/debitori diverși 204.291 

Clienți incerţi/debitori litigiu 2.519.176 

Alte creanţe în legătură cu personalul/avansuri 78.903 

Debitori diverşi/lucrări decontate şi neexecutate A.M. Cos Company 

Dorohoi 

396.528 

Debitori diverşi/lucrări decontate şi neexecutate A.L.P.D. Iași 311.553 

Alți debitori diverși 2.504.173 

Decontări din operații în curs de clarificare – ct 4730109 (conform 

notei atașate) 

74.964 

Alte decontări (ct. 48109) preluat sold plăți nete de casă de la 

instituțiile publice finanțate integral din bugetul local, conform 

O.M.F.P. nr.2021/2013 pct.11 

129.623.079 

Restituiri de fonduri din finanțarea anilor precedenți – buget de stat – 

S.C. Apa Grup S.A. Botoșani 

1.719.231 

Restituiri de fonduri din finanțarea anilor precedenți – buget local – 

S.C. Apa Grup S.A. Botoșani 

134.438 

Debite U.A.T. 16992 lipsa inventar (containere, platforme) 9.998 

Contribuții pentru concedii și indemnizații 2.412.519 

Sume rezultate din casare – S.C. Apa Grup S.A. 17.150 

Contribuții cămin persoane adulte 8.931 

Redevenţă S.C. Nova  ApaServ S.A. Botoşani 297.175 

Redevenţă S.C. Apa Grup S.A. Botoşani 541.548 

Chirii/ tarife/avize/acorduri 159.923 

Sume de recuperat contribuţii consilii locale pentru copii 

instituţionalizaţi (hotărâri judecătoreşti) 

49.442 

TVA de recuperat – restituiri de fonduri din finanţarea anilor 

precedenţi S.C. Apa Grup S.A. Botoşani 

1.346.153 

Impozit pe profit S.C. Apa Grup S.A. Botoșani 22.921 

Impozit pe profit S.C. Nova ApaServ S.A. Botoșani 1.551.474 

Taxa salubrizare UAT 401.818 

Rate spaţii medicale vândute 300.893 

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile sin fonduri 

de la buget  

1.540.159 

 

Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent 

(rând 71 bilanţ) 

- lei - 

Împrumuturi pe termen lung – sume de urmează a fi plătite în 

cursul exercițiului curent – Total, din care: 

19.432 

Dobânda curentă aferentă împrumuturilor pe termen lung ce urmează a 

fi plătite în cursul exerciţiului curent 

19.432 

 

 



Situaţia datoriilor (rând 79 bilanţ) 

- lei - 

DATORII - TOTAL, din care: 202.200.990 

Împrumuturi pe termen lung 8.325.000 

Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (stocuri minime de 

materiale de întreținere și gospodărie, alimente, medicamente, 

materiale sanitare, transportul persoanelor cu handicap, garanții 

participare licitații, garanții de bună execuție, lucrări întreținere 

curentă, carburanți, etc.); 

21.739.081 

Alte decontări (ct.4810900) sold plăţi nete de casă efectuate de 

instituții publice finanţate integral din bugetul local  

129.623.079 

Decontări din operațiuni în curs de clarificare 1.206.784 

Datorii către bugete 14.971.355 

Datorii din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de 

la buget 

1.816.555 

Vărsăminte de efectuat pentru active financiare 2.454.870 

Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul 

exerciţiului curent 

19.432 

Salariile angajaţilor 17.758.410 

Venituri în avans 741.392 

Provizioane 2.872.756 

Garanţii 672.276 

 

Referitor la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli – la finele trimestrului IV 2020 

prevederile bugetare la partea de venituri au fost de 386.144.300 lei, iar la partea de cheltuieli 

453.427.100 lei cu un deficit de 67.282.800 lei asigurat din excedentul anilor precedenţi. 

                                                                                                           - lei - 

VENITURI  

- Prevederi iniţiale 352.120.000 

- Prevederi definitive 386.144.300 

- Încasări realizate 228.151.600 

CHELTUIELI  

- Credite iniţiale 418.880.200 

- Credite definitive 453.427.100 

- Plăţi efectuate 232.274.851 

DEFICIT 31 decembrie 2020 4.123.251 

 

Conform art.57 din Legea nr.273/2006 – legea finanţelor publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către 

ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităţilor deliberative. 

Situaţiile financiare anuale cuprind: 

a) Bilanţul 

b) Contul de rezultat patrimonial 

c) Situaţia fluxurilor de trezorerie 

d) Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor 

e) Contul de execuţie bugetară. 

Bilanţul contabil la data de 31 decembrie 2020 este prezentat în anexa nr.1 la prezentul 

proiect de hotărâre. 

Contul de rezultat patrimonial la data de 31 decembrie 2020 este prezentat în anexa nr.2 

la prezentul proiect de hotărâre. 

Situaţiile fluxurilor de trezorerie atât pentru conturi de trezorerie, casa, alte valori, 

avansuri de trezorerie, cât şi pentru conturi la instituţii de credit sunt prezentate în anexa nr.3 la 

prezentul proiect de hotărâre. 

Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor este prezentată în anexa nr.4 la 

prezentul proiect de hotărâre. 



Contul de execuţie bugetară atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli este 

prezentată în anexa nr.5 la prezentul proiect de hotărâre. 

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. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Magda Didii 

 


