
 

 
 

 
PROIECT DE BUGET  

PE ANUL 2012 
 

 
În conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind 

finanŃele publice locale, Consiliul JudeŃean Botoşani prezintă proiectul bugetului 
propriu judeŃean pentru anul 2012, astfel: 

 
- mii lei - 

A.VENITURI – TOTAL, 
                  din care: 

337.406 

1. Venituri proprii, TOTAL  
din care: 

28.809 

- impozit pe profit de la agenŃi economici 47 
- impozit pe mijloace de transport deŃinute de 
persoane fizice 

15 

- impozit pe mijloace de transport deŃinute de 
persoane juridice 

420 

- taxe şi tarife pentru eliberare de licenŃe şi autorizaŃii 
de funcŃionare 

303 

- venituri din concesiuni şi închirieri 1.010 
- alte venituri din prestări servicii şi alte activităŃi 5 
- alte venituri 17 
- alte transferuri voluntare 26.988 
- subvenŃii de la alte bugete locale pentru instituŃii de 
asistenŃă socială pentru persoane cu handicap 

4 

2. Cote defalcate din impozitul pe venit 12.161 
3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

5.413 

4. Sume defalcate din TVA pentru finanŃarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeŃelor 

46.642 

5. Sume defalcate din TVA pentru drumuri 1.282 
6. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

16.395 

7. SubvenŃii, TOTAL, 
     din care: 

57.272 

- subvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea 
unităŃilor de asistenŃă medico-sociale (propuneri) 

726 

- subvenŃii din bugetul de stat  şi din veniturile 
proprii ale Ministerului SănătăŃii pentru finanŃarea 
spitalelor (propuneri) 

10.096 

- -subvenŃii primite de la bugetul de stat pentru 
finanŃarea investiŃiilor pentru instituŃii publice de 
asistenŃă socială şi unităŃi de asistenŃă medico-sociale 

4.195 



- finanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap (propuneri) 

41.655 

- subvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea 
camerelor agricole 

600 

8. Sume FEN postaderare în contul plăŃilor 
efectuate şi prefinanŃări – Total, 
    din care: 

141.381 

- sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii 
anteriori 

5.367 

- sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul 
curent 

86.380 

- subvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale 
necesare susŃinerii proiectelor finanŃate din FEN 
postaderare 

49.634 

9. Sume din excedentul bugetelor locale utilizate 
pentru finanŃarea cheltuielilor secŃiunii de 
dezvoltare 

28.051 

B. CHELTUIELI - TOTAL, 
        din care: 

337.406 

CAP. 51.02 – AutorităŃi executiv – Total, 
   din care: 

5.510 

- cheltuieli de personal 4.510 
- bunuri şi servicii 1.000 
   pentru:  
- Consiliul JudeŃean Botoşani 5.510 
CAP. 54.02 – Alte servicii publice generale – Total, 
    din care: 

1.240 

- cheltuieli de personal 1 
- bunuri şi servicii 30 
- transferuri către instituŃii publice 709 
- fond de rezervă bugetară 500 
         pentru:  
- Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea 
Teritoriului pentru Apărare Botoşani 

10 

- Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani 21 
- Serviciul Public Comunitar de EvidenŃă a 
Persoanelor a JudeŃului Botoşani 

709 

- Fond de rezervă bugetară 500 
CAP. 55.02 – TranzacŃii privind datoria publică şi 
împrumuturi – Total, 
   din care: 

4.311 

- dobânzi aferente împrumuturilor interne directe 4.311 
      pentru:  
- Consiliul JudeŃean Botoşani 4.311 
CAP.60.02 – Apărare – Total, 
  din care: 

1.020 

- bunuri şi servicii 250 
- cheltuieli de capital 770 
    pentru:  
- Centrul Militar JudeŃean Botoşani 250 
- Consiliul JudeŃean Botoşani 770 
CAP. 61.02 – Ordine publică şi siguranŃă naŃională 186 



– Total,  din care: 
- cheltuieli de personal 11 
- bunuri şi servicii 175 
      pentru:  
- Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă  „Nicolae 
Iorga” al JudeŃului Botoşani 

186 

CAP.65.02 – ÎnvăŃământ – Total, 
    din care: 

20.095 

- cheltuieli de personal 6.400 
- bunuri şi servicii 994 
- asistenŃă socială 12.568 
- alte cheltuieli (burse) 8 
- cheltuieli de capital 125 
     pentru:  
- Şcoala de Arte şi Meserii „Ion Pillat” Dorohoi 3.697 
- Centrul Şcolar pentru EducaŃie Incluzivă Botoşani 2.277 
- Centrul JudeŃean de Resurse şi AsistenŃă 
EducaŃională Botoşani 

1.579 

- Program Guvernamental „Lapte + Corn” şi 
implementarea „Programului privind consumul de 
fructe în şcoli” 

12.532 

- Alte cheltuieli în domeniul învăŃământului 10 
CAP.66.02 – Sănătate - Total, 
  din care: 

40.255 

- transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeŃene 
pentru finanŃarea unităŃilor de asistenŃă medico-
sociale 

726 

- subvenŃii din bugetul de stat şi din veniturile proprii 
ale Ministerului SănătăŃii pentru finanŃarea 
cheltuielilor curente şi de capital în spitale 

10.096 

- transferuri din bugetele locale pentru finanŃarea 
cheltuielilor curente şi de capital în spitale 

1.784 

- proiecte cu finanŃare din fonduri externe 
nerambrsabile postaderare 

25.019 

- reparaŃii capitale 2.630 
    pentru:  
- Unitatea de AsistenŃă Medico-Socială SuliŃa 395 
- Unitatea de AsistenŃă Medico-Socială Suharău 186 
- Unitatea de AsistenŃă Medico-Socială Mihăileni 145 
- Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga 208 
- Spitalul JudeŃean de UrgenŃă Mavromati Botoşani 11.672 
- Consiliul JudeŃean Botoşani – Proiect „Reabilitarea 
Spitalului JudeŃean de UrgenŃă Mavromati Botoşani” 

26.502 

- ReparaŃii capitale „Imobil Strada Puşkin nr.2-4 din 
Municipiul Botoşani (Casa Garabet Ciomac”) 

2.630 

CAP.67.02 – Cultură, recreere şi religie - Total, 
   din care: 

16.993 

- cheltuieli de personal 995 
- bunuri şi servicii 480 
- transferuri pentru instituŃiile publice 4.700 
- contribuŃii la salarizarea personalului neclerical 2.828 
- proiecte cu finanŃare din fonduri externe 7.985 



nerambursabile postaderare 
- cheltuieli de capital 5 
         pentru:  
- Biblioteca JudeŃeană „Mihai Eminescu” Botoşani 1.480 
- Muzeul JudeŃean Botoşani 1.450 
- Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”  1.250 
- Şcoala Populară de Arte şi Meserii Botoşani 450 
- Centrul JudeŃean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii tradiŃionale Botoşani 

500 

- Memorialul Ipoteşti -  Centrul NaŃional de Studii 
„Mihai Eminescu” 

1.050 

- Culte religioase 2.828 
Consiliul JudeŃean Botoşani – Proiect „Restaurarea şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum 
şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din 
zona Casei Ventura din municipiul Botoşani în vederea 
amenajării Muzeului Etnografic al JudeŃului Botoşani” 

7.985 

Cap.68.02 – Asigurări şi asistenŃă socială – Total,       
din care: 

78.030 

- cheltuieli de personal 18.719 
- bunuri şi servicii 7.610 
- asistenŃă socială 41.655 
- cheltuieli de capital 700 
- transferuri pentru instituŃii publice 1.050 
- proiecte cu finanŃare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

8.296 

       pentru:  
- Unitatea de AsistenŃă Medico-Socială SuliŃa 550 
- Unitatea de AsistenŃă Medico-Socială Suharău 300 
- Unitatea de AsistenŃă Medico-Socială Mihăileni 200 
- DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului Botoşani, din care: 
- Proiect „Reabilitarea şi amenajarea Centrului de 
Îngrijire şi AsistenŃă din localitatea Adăşeni, judeŃul 
Botoşani” 
- Proiect „Reabilitarea şi amenajarea Centrului de 
Plasament Prietenia Botoşani” 
- Centrul RezidenŃial pentru Persoane Adulte cu 
Handicap din localităŃile Ionăşeni şi Botoşani, judeŃul 
Botoşani 

75.420 
 

2.222 
 
 

1.879 
 

4.195 

- Consiliul JudeŃean Botoşani  1.560 
CAP. 70.02 – LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 
publică - Total,  
   din care: 

1.134 

- bunuri şi servicii 837 
- cheltuieli de capital 297 
- Consiliul JudeŃean Botoşani 1.134 
CAP.74.02 – ProtecŃia mediului - Total,  
   din care: 

126.625 

- Proiecte cu finanŃare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 

100.148 

- cheltuieli de capital  26.477 



       pentru:  
- Consiliul JudeŃean Botoşani – Proiect „Sistem 
integrat de management al deşeurilor în judeŃul 
Botoşani” 

100.148 

– Rambursare TVA ISPA 26.477 
CAP.80.02 – AcŃiuni generale, economice şi de 
muncă - Total,  
    din care: 

2.525 

- alte transferuri curente interne 2.525 
- Consiliul JudeŃean Botoşani,  
      pentru: 

2.525 

- CotizaŃie A.D.I. „Aqua” Botoşani 155 
- CotizaŃie A.D.I „Ecoproces” Botoşani 58 
- CotizaŃie A.D.I. „Euronest” Iaşi 39 
- CotizaŃie U.N.C.J. din România 81 
- CotizaŃie A.D.R. Nord-Est Piatra NeamŃ 559 
- CotizaŃie B.R.C.T Suceava 150 
- ContribuŃie la  Proiectul „AchiziŃionare de 
echipamente specifice pentru îmbunătăŃirea capacităŃii 
şi calităŃii sistemului de intervenŃie în situaŃii de 
urgenŃă acordării asistenŃei medicale de urgenŃă şi 
primului ajutor calificat” 

1.483 

CAP.83.02 – Agricultură şi silvicultură - Total,  
   din care: 

600 

- transferuri pentru instituŃiile publice 600 
      pentru:  
- Camera Agricolă Botoşani 600 
CAP.84.02 – Transporturi - Total, 
    din care: 

38.882 

- cheltuieli de personal 1.000 
- bunuri şi servicii 500 
- rambursări de credite interne garantate 1.200 
- proiecte cu finanŃare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

36.182 

        pentru:  
- DirecŃia JudeŃeană de Drumuri şi Poduri Botoşani 1.500 
- Consiliul JudeŃean Botoşani 37.382 
      pentru:  
- Proiect „Modernizare DJ 294B Mihălăşeni DN 24C” 202 
- Proiect „Modernizare DJ 291D Km 18+000 - 31+000 
Cristineşti-Suharău-Oroftiana” 

35.980 

 
 

 
 
 


