
 
                                                                                                                                     Proiect     

                                                                                                                                    Nr. 97 din 18.04.2022                            

           

 

H O T A R Â R E 

privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2022 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.04.2022, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 7657/18.04.2022 

privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, 

pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2022; 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcției Buget–Finanțe nr.7658/18.04.2022; 

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

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

în conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor 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 contul de execuţie al bugetului propriu județean – secţiunea de funcţionare – 

pentru perioada 01.01. – 31.03.2022, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu județean – secţiunea de dezvoltare - pentru 

perioada 01.01. – 31.03.2022,  conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 - Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate 

integral sau parțial din venituri proprii– secţiunea de funcţionare - pentru perioada 01.01. – 31.03.2022,   

conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 - Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților  finanţate 

integral sau parțial din venituri proprii – secţiunea de dezvoltare - pentru perioada 01.01. – 31.03.2022,   

conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 - Se aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile – secțiunea de 

dezvoltare - pentru perioada 01.01. – 31.03.2022,   conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.6 - 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 

 

 

Botoşani, 

__________2022 

Nr._____ 



 

             R O M Â N I A                                                                         Anexa nr.1 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI                    la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

                                                                                                nr.______ din _____________2022 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE 

AL BUGETULUI PROPRIU JUDEŢEAN 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – 

LA DATA DE 31 MARTIE 2022 

 

I. VENITURI – SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

                                                                   

                                                                                          - mii lei – 

DENUMIRE  

INDICATOR 

PREVEDERI 

BUGETARE 

31.03.2022 

INCASĂRI 

REALIZATE 

% 

0. 1. 2. 3. 

VENITURI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - 

TOTAL, din care: 

55.021,00 62.043,00 112,76 

A. Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital – Total, 

din care: 

4.893,00 10.563,00 215,87 

- impozit pe profit de la agenţii economici 80,00 3,00 3,75 

- cote defalcate din impozitul pe venit 3.435,00 9.263,00 261,40 

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale 

1.378,00 1.297,00 84,12 

B. Sume defalcate din TVA – Total, din care: 49.170,00 49.170,00 100,00 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 

14.170,00 14.170,00 100,00 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene 

5.000,00 5.000,00 100,00 

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

30.000,00 30.000,00 100,00 

C. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 

bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi – Total, din 

care: 

0,00 233,00 0,00 

- impozit pe mijloacele de transport 0,00 137,00 0,00 

- taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 

funcţionare 

0,00 96,00 0,00 

D.  Venituri din proprietate – Total, din care: 300,00 85,00 28,33 

- venituri din concesiuni şi închirieri 300,00 85,00 28,33 

E. Venituri din prestări de servicii și alte activități 0,00 209,00 0,00 

-contribuția de întreținere a persoanelor asistate 0,00 209,00 0,00 

F. Diverse venituri – Total, din care: 2.347,00 766,00 32,63 

- taxe speciale 2.347,00 753,00 32,63 

-alte venituri 0,00 13,00 0,00 

G.Transferuri voluntare, altele decât subvențiile -4.600,00 -1.447,00 31,45 

-vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru 

finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului 

local( cu semnul minus) 

-4.600,00 -1.447,00 31,45 

H. Subvenţii de la bugetul de stat – Total, din care: 2.535,00 2.462,00 87,12 

- alte drepturi pentru dizabilitate și adopție 1.339,00 969,00 72,36 

- subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea 

unităţilor de asistenţă medico-sociale 

1.196,00 1.493,00 124,83 

I. Subvenţii primite de la alte administraţii 0,00 2,00 0,00 

J.Sume alocate din excedentul bugetului local pentru 

finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare 

376,00 0,00 0,00 

 



II .CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE                                                                            

                                                                                                         - mii lei - 

DENUMIRE 

 INDICATOR 

CREDITE 

BUGETARE 

31.03.2022 

PLĂȚI 

EFECTUATE 

% 

0. 1. 2. 3. 

CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - 

TOTAL, din care: 

55.021,00 45.282,00 82,29 

Cap.51.02 – Autorităţi publice şi acţiuni externe – Total, 

din care: 

6.171,00 5.418,00 87,79 

- cheltuieli de personal 5.600,00 5.157,00 92,08 

- bunuri şi servicii 550,00 335,00 60,90 

-alte cheltuieli 21,00 19,00 90,47 

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 

curent 

0,00 -93,00 0,00 

Cap.54.02 – Alte servicii publice generale – Total, din 

care: 

771,00 660,00 85,60 

-cheltuieli de personal 8,00 0,00 0,00 

-bunuri și servicii 10,00 0,00 0,00 

-fond de rezervă bugetară 93,00 0,00 0,00 

- transferuri între unități ale administrației publice 660,00 660,00 100,00 

Cap.60.02 – Apărare – Total, din care: 120,00 100,00 83,33 

- bunuri şi servicii 120,00 100,00 83,33 

Cap.61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională – Total, 

din care: 

157,00 46,00 29,29 

-cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 

- bunuri și servicii 157,00 47,00 29,93 

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 

curent 

0,00 -1,00 0,00 

Cap.65.02 – Învăţământ – Total, din care: 3.642,00 2.704,00 74,24 

- cheltuieli de personal 71,00 37,00 52,11 

- bunuri şi servicii 741,00 326,00 43,99 

- asistență socială 2.715,00 2.324,00 85,59 

- alte cheltuieli 115,00 17,00 14,78 

Cap.66.02 – Sănătate – Total, din care: 1.570,00 1.489,00 94,84 

- transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1.570,00 1.493,00 95,09 

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 

curent 

0,00 -4,00 0,00 

Cap.67.02 – Cultură, recreere şi religie – Total, din care: 6.588,00 5.786,00 87,82 

- cheltuieli de personal 525,00 469,00 89,33 

- bunuri şi servicii 226,00 176,00 77,87 

- transferuri între unităţi ale administraţiei publice 4.059,00 3.494,00 86,08 

- alte cheltuieli 1.778,00 1.661,00 93,41 

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 

curent 

0,00 -14,00 0,00 

Cap.68.02 – Asigurări şi asistență socială – Total, din 

care: 

25.350,00 22.663,00 89,40 

- cheltuieli de personal 18.622,00 18.393,00 98,77 

- bunuri şi servicii 3.160,00 2.066,00 65,37 

- transferuri între unităţi ale administraţiei publice 2.089,00 2.085,00 99,80 

- asistenţă socială 1.339,00 706,00 52,72 

-alte cheltuieli 140,00 135,00 96,42 

- plăți efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent 

0,00 -722,00 0,00 

Cap.70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică – 

Total, din care: 

380,00 0,00 0,00 

- alte transferuri 380,00 0,000 0,00 



Cap.74.02 – Protecţia mediului – Total, din care: 3.347,00 1.551,00 46,34 

- bunuri şi servicii 3.347,00 1.551,00 46,34 

Cap.80.02 – Acţiuni  generale economice – Total, din 

care: 

456,00 456,00 100,00 

- alte transferuri  456,00 456,00 100,00 

Cap.84.02 – Transporturi – Total, din care: 6.469,00 4.409,00 68,15 

- cheltuieli de personal 1.076,00 868,00 80,66 

- bunuri şi servicii 5.393,00 3.554,00 65,90 

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 

curent 

0,00 -13,00 0,00 

EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE 

RAPORTARE - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  

0,00 

 

16.761,00 0,00 

 

 

 

 

       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 Județean Botoșani 

                                                                                              nr.______ din _____________2022 

 

 

 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE 

AL BUGETULUI PROPRIU JUDEŢEAN 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – 

LA DATA DE 31 MARTIE 2022 

 

 

I. VENITURI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

                                                                                             - mii lei - 
DENUMIRE  

INDICATOR 

PREVEDERI 

BUGETARE  

31.03.2022 

ÎNCASĂRI 

REALIZATE 

% 

0. 1. 2. 3. 

VENITURI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - 

TOTAL, din care: 

65.240,00 54.538,00 83,59 

A.Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 4.600,00 1.447,00 34,45 

-vărsăminte din secțiunea de funcționare 4.600,00 1.447,00 31,45 

B.  Venituri din valorificarea unor bunuri  0,00 36,00 0,00 

-venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor 

publice 

0,00 25,00 0,00 

- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului 

privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale 

0,00 11,00 0,00 

C. Subvenții de la bugetul de stat-Total, din care: 9.183,00 8.263,00 89,98 

-finanțarea programului Național de dezvoltare Locală  7.500,00 7.339,00 97,85 

-subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete 

perioadei de programare 2014-2020)  

1.683,00 924,00 54,90 

D. Sume primite de la UE/alți donatori in contul plaților 

efectuate si pre finanțări-Total, din care:   

35.245,00 34.761,00 98,62 

-Fondul European de Dezvoltare Regională 35.209,00 33.959,00 96,44 

-Fondul Social European  3,00 802,00 26733,33 

-Instrumentul European de Vecinătate(ENI) 33,00 0,00 0,00 

E.Sume alocate din excedentul bugetului local pentru 

finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 

16.212,00 10.031,00 61,87 

 

 

II. CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

                                                                                                         - mii lei – 
DENUMIRE 

 INDICATOR 

CREDITE 

BUGETARE 

31.03.2022 

PLĂȚI 

EFECTUATE 

% 

0. 1. 2. 3. 

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - 

TOTAL, din care: 

65.240,00 20.472,00 31,37 

Cap.51.02- Autorități publice și acțiuni externe- Total, din 

care: 

10,00 0,00 0,00 



-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente exercițiului financiar 2014-2020 

10,00 0,00 0,00 

-active fixe 0,00 0,00 0,00 

Cap.65.02- Învățământ-Total, din care: 344,00 10,00 2,90 

-Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 344,00 10,00 2,90 

- active fixe 0,00 0,00 0,00 

Cap.66.02- Sănătate-Total, din care: 12.186,00 3.572,00 29,31 

-transferuri de capital 2.129,00 0,00 0,00 

-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente exercițiului financiar 2014-2020 

10.053,00 3.572,00 35,53 

-active fixe 4,00 0,00 0,00 

Cap.67.02- Cultură, recreere și religie- Total, din care: 557,00 500,00 89,86 

-transferuri de capital 500,00 500,00 100,00 

-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente exercițiului financiar 2014-2020 

57,00 0,00 0,00 

Cap.68.02- Asigurări și asistență socială- Total, din care: 1.358,00 1.145,00 84,31 

-transferuri de capital 280,00 280,00 100,00 

-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente exercițiului financiar 2014-2020 

1.050,00 864,00 82,28 

-active fixe 28,00 1,00 3,57 

Cap.70.02- Locuințe, servicii și dezvoltare publică- Total, 

din care : 

82,00 68,00 82,92 

-transferuri interne 82,00 82,00 100,00 

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 

curent 

0,00 -14,00 0,00 

Cap.74.02- Protecția mediului- Total, din care: 72,00 72,00 100,00 

-active fixe 72,00 72,00 100,00 

Cap.80.02 – Acțiuni generale economice şi de muncă – 

Total, din care: 

431,00 430,00 100,00 

- alte transferuri  431,00 430,00 100,00 

Cap.84.02-Transporturi- Total, din care: 50.200,00 14.675,00 29,23 

-Programe din Fondul European de dezvoltare Regională 41.620,00 7.268,00 17,46 

-active fixe 8.580,00 7.407,00 86,32 

EXCEDENTUL/DEFICITUL  LA FINELE 

PERIOADEI DE RAPORTARE – Secțiunea de 

dezvoltare 

0,00 34.066,00 0,00 

 

 

 

      PREŞEDINTE,                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE ,             

  Doina Elena Federovici                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                        Marcel Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               R O M Â N I A                                                           Anexa nr.3 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI            la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

                                                                                      nr.______ din _____________2022 

            

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE 

AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE 

   FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII  

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – 

LA DATA DE 31 MARTIE 2022 

 

I.VENITURI                                                                                                                         -  mii lei - 

DENUMIRE  

INDICATOR 

PREVEDERI 

BUGETARE 

31.03.2022 

ÎNCASĂRI 

REALIZATE 

% 

0. 1. 2. 3. 

VENITURI – SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  

- TOTAL, din care: 

111.975,00 92.343,00 82,46 

A.1. Venituri din proprietate – Total, din care: 11,00 14,00 127,27 

- venituri din concesiuni şi închirieri 11,00 14,00 127,27 

A.2. Vânzări de bunuri şi servicii – Total, din care: 67.719,00 49.405,00 72,95 

- venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 67.948,00 49.377,00 72,66 

- diverse venituri 24,00 4,00 16,66 

- transferuri voluntare altele decât subvențiile  -253,00 24,00 9,48 

A.3. Subvenții de la bugetul de stat 453,00 0,00 0,00 

-sume alocate pentru stimulentul de risc 453,00 0,00 0,00 

A.4. Subvenţii de la alte administraţii 41.672,00 40.805,00 97,91 

B. Sume alocate din excedentul anilor precedenti 

pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 

funcționare 

2.120,00 2.119,00 99,95 

 

II. CHELTUIELI 

                                                                                                                                              - mii lei – 
DENUMIRE 

 INDICATOR 

CREDITE 

BUGETARE 

31.03.2022 

PLĂȚI 

EFECTUATE 

% 

0. 1. 2. 3. 

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE 

FUNCŢIONARE - TOTAL, din care: 

111.975,00 86.623,00 77,35 

Cap.54.10 – Alte servicii publice generale – Total, 

din care: 

660,00 636,00 96,36 

- cheltuieli de personal 636,00 618,00 97,16 

- bunuri şi servicii 24,00 22,00 91,66 

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent 

0,00 -4,00 0,00 

Cap.66.10 – Sănătate – Total, din care: 104.516,00 80.641,00 77,16 

- cheltuieli de personal 70.010,00 60.367,00 86,22 

- bunuri şi servicii 34.250,00 21.467,00 62,67 

- alte cheltuieli 256,00 255,00 99,60 

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent 

0,00 -1.448,00 0,00 

Cap.67.10 – Cultură, recreere şi religie – Total, din 

care: 

4.162,00 3.072,00 73,81 



- cheltuieli de personal 3.287,00 2.761,00 83,99 

- bunuri şi servicii 875,00 380,00 43,42 

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent 

0,00 -69,00 0,00 

Cap.68.10 – Asigurări şi asistenţă socială – Total, din 

care: 

2.637,00 2.274,00 86,23 

- cheltuieli de personal 1.993,00 1.862,00 93,42 

- bunuri şi servicii 644,00 414,00 64,28 

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 

curent 

0,00 -2,00 0,00 

EXCEDENTUL /DEFICITUL SECŢIUNII DE 

FUNCŢIONARE  

0,00 5.720,00 0,00 

 

  

 

 

 

 

 

           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 Județean Botoșani           

                                                                                    nr.______ din ____________ 2022 

 

 

CONTUL  DE EXECUŢIE 

AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE 

FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII  

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – 

LA DATA DE 31 MARTIE 2022 

 

I. VENITURI                                                                                            - mii lei -                                                                                                                        
DENUMIRE 

INDICATOR 

PREVEDERI 

BUGETARE 

31.03.2022 

ÎNCASĂRI 

REALIZATE 

% 

0. 1. 2. 3. 

VENITURI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – 

TOTAL, din care: 

3.184,00 780,00 24,49 

A. VENITURI NEFISCALE – TOTAL -  din care: 275,00 0,00 0,00 

A.1. Vânzări de bunuri și servicii - TOTAL -  din care: 275,00 0,00 0,00 

-vărsăminte din secțiunea de funcționare 275,00 0,00 0,00 

B. SUBVENŢII – TOTAL -  din care: 2.909,00 780,00 26,81 

-subvenții din bugetele locale pentru finanțarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sănătății 

2.129,00 0,00 0,00 

-subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii 

de dezvoltare 

780,00 780,00 100,00 

II. CHELTUIELI                                                                                                       -mii lei-                                                                                                                                                  
DENUMIRE 

INDICATOR 

CREDITE 

BUGETARE 

31.03.2022 

PLĂȚI 

EFECTUATE 

% 

0. 1. 2. 3. 

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - 

TOTAL, din care: 

3.184,00 500,00 15,70 

Cap.66.10 – Sănătate – Total, din care: 2.404,00 0,00 0,00 

-active fixe 883,00 0,00 0,00 

-reparații capitale aferente activelor fixe 1.521,00 0,00 0,00 

Cap.67.10 – Cultură, recreere şi religie – Total, din 

care: 

500,00 500,00 100,00 

-active fixe 500,00 500,00 100,00 

Cap.68.10 – Asigurări și asistență socială - Total, din 

care: 

280,00 0,00 0,00 

-active fixe 280,00 0,00 0,00 

EXCEDENTUL/DEFICITUL SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE 

0,00 280,00 0,00 

 

       

              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 Județean Botoșani           

                                                                                    nr.______ din ____________ 2022 

 

 

CONTUL  DE EXECUŢIE 

AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – 

LA DATA DE 31 MARTIE 2022 

 

II. VENITURI                                                                                            - mii lei -                                                                                                                        
DENUMIRE 

INDICATOR 

PREVEDERI 

BUGETARE 

31.03.2022 

ÎNCASĂRI 

REALIZATE 

% 

0. 1. 2. 3. 

VENITURI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – 

TOTAL, din care: 

219,00 219,00 100,00 

A.Subvenții de la alte nivele ale administrației publice 0,00 0,00 0,00 

-cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor 

Financiare Spațiul Economic European și Norvegian 

2014-2021 

0,00 0,00 0,00 

B.Sume primite de la UE/alti donatori în conrul 

plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului 

financiar 2014-2020 

0,00 0,00 0,00 

-mecanismele financiare Spațiul Economic European și 

Norvegian 

0,00 0,00 0,00 

C.Sume alocate din excedentul bugetului local pentru 

finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 

219,00 219,00 100,00 

II. CHELTUIELI                                                                                                       -mii lei-                                                                                                                                                  
DENUMIRE 

INDICATOR 

CREDITE 

BUGETARE 

31.03.2022 

PLĂȚI 

EFECTUATE 

% 

0. 1. 2. 3. 

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - 

TOTAL, din care: 

219,00 5,00 2,28 

Cap.65.08 – Învățământ – Total, din care: 219,00 5,00 2,28 

-proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 

219,00 5,00 2,28 

EXCEDENTUL/DEFICITUL SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE 

0,00 214,00 0,00 

 

       

              PREŞEDINTE,                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

          Doina Elena Federovici                     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                     Marcel Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              
Nr. 7657 din 18.04.2022                                  

                                               

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Conform prevederilor art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind  finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, ”în lunile aprilie, iulie, octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel mai 

târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta 

în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe 

cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona 

cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la 

sfârşitul anului: 

a) să nu înregistreze plăţi restante; 

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a  plăţilor restante, pe de 

altă parte, să fie mai mare decât zero”. 

La sfârşitul anului, bugetul general consolidat al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al 

subdiviziunii acesteia, după caz, trebuie să îndeplinească următoarea condiţie: suma veniturilor încasate, a 

tragerilor din împrumuturile contractate şi a sumelor utilizate din excedentele bugetelor pe de o parte, să fie 

mai mare decât suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte. 

Având în vedere prevederile legale în vigoare, supun atenției dumneavoastră, spre analiză și 

aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean, al 

bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor 

externe nerambursabile, pentru perioada 01.01 – 31.03.2022, pe cele două secţiuni astfel: 

- contul de execuţie al bugetului propriu judeţean – secţiunea de funcţionare – pentru perioada 

01.01 – 31.03.2022, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre; 

- contul de execuţie al bugetului propriu judeţean – secţiunea de dezvoltare – pentru perioada 01.01 

– 31.03.2022, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre; 

- contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii – secţiunea de funcţionare – pentru perioada 01.01 – 31.03.2022, conform anexei nr.3 la 

prezenta hotărâre. 

- contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii – secţiunea de dezvoltare – pentru perioada 01.01 – 31.03.2022, conform anexei nr.4 la 

prezenta hotărâre. 

- contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile – secțiunea de dezvoltare – 

pentru perioada 01.01 – 31.03.2022, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre. 

Din analiza contului de execuţie al bugetului local la data de 31 martie 2022  rezultă că veniturile 

au fost încasate în proporţie de 96,93%, din care la secţiunea de funcţionare 112,76% şi la secţiunea de 

dezvoltare 83,59%, iar plăţile au fost efectuate în procent de 54,67%, din care pentru secţiunea de funcţionare 

82,29% şi pentru secţiunea de dezvoltare 31,37%. 

Excedentul bugetului local la data de 31 martie 2022 este de 50.827,00 mii lei, din care 16.761,00 

mii lei la secţiunea de funcţionare şi 34.066,00 mii lei la secţiunea de dezvoltare 

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

spre dezbatere și aprobare. 

 

PREȘEDINTE, 

                                         DOINA ELENA FEDEROVICI 

 



                                                                                                                              
DIRECŢIA BUGET –  FINANŢE  

       Nr. 7658 din 18.04.2022       

                          

                                                                                       

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 Conform prevederilor art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind  finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, ”în lunile aprilie, iulie, octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel mai 

târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta 

în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe 

cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona 

cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la 

sfârşitul anului: 

a) să nu înregistreze plăţi restante; 

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a  plăţilor restante, pe de 

altă parte, să fie mai mare decât zero”. 

La sfârşitul anului, bugetul general consolidat al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al 

subdiviziunii acesteia, după caz, trebuie să îndeplinească următoarea condiţie: suma veniturilor încasate, a 

tragerilor din împrumuturile contractate şi a sumelor utilizate din excedentele bugetelor pe de o parte, să fie 

mai mare decât suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte. 

Având în vedere prevederile legale în vigoare, a fost întocmit proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean, al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile,  pentru perioada 

01.01 – 31.03.2022 pe cele două secţiuni astfel: 

- contul de execuţie al bugetului propriu judeţean – secţiunea de funcţionare – pentru perioada 

01.01 – 31.03.2022, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre; 

- contul de execuţie al bugetului propriu judeţean – secţiunea de dezvoltare – pentru perioada 01.01 

– 31.03.2022, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre; 

- contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii – secţiunea de funcţionare – pentru perioada 01.01 – 31.03.2022, conform anexei nr.3 la 

prezenta hotărâre. 

- contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii – secţiunea de dezvoltare – pentru perioada 01.01 – 31.03.2022, conform anexei nr.4 la 

prezenta hotărâre. 

- contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile – secțiunea de dezvoltare – 

pentru perioada 01.01 – 31.03.2022, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre. 

Din analiza contului de execuţie al bugetului local la data de 31 martie 2022  rezultă că veniturile 

au fost încasate în proporţie de 96,93%, din care la secţiunea de funcţionare 112,76% şi la secţiunea de 

dezvoltare 83,59%, iar plăţile au fost efectuate în procent de 54,67%, din care pentru secţiunea de funcţionare 

82,29% şi pentru secţiunea de dezvoltare 31,37%. 

Excedentul bugetului local la data de 31 martie 2022 este de 50.827,00 mii lei, din care 16.761,00 

mii lei la secţiunea de funcţionare şi 34.066,00 mii lei la secţiunea de dezvoltare astfel: 

 

Secţiunea de funcţionare: 

▪ Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale, încasate peste prevederi = 5.747,00 mii lei; 



▪ Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent = 847,00 mii lei; 

▪ Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat neutilizate în plăţi la data de 

31.03.2022 = 10.167,00 mii lei. 

Secţiunea de dezvoltare: 

▪ Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților 

administrativ teritoriale = 36,00 mii lei ; 

▪ Sume primite în contul plăților efectuate în anii precedenți = 2.185,00 mii lei; 

▪ Prefinanțare drum strategic = 31.245,00 mii lei; 

▪ Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri 

externe nerambursabile = 408,00 mii lei; 

▪ Vărsăminte din secțiunea de funcționare și excedent neutilizate în plăți = 192,00 mii lei. 

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

ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani a prezentului proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MAGDA DIDII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


