
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

   
  CONSILIUL JUDEŢEAN    

                                          
   

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.VIII/16422 din 19.07.2022 
privind a treia rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 
 

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data 
de ______, în prezenţa președintelui și a ____ de consilieri judeţeni; 

Având în vedere: 
-  referatul de aprobare nr.VIII/16421 din 19.07.2022 al Președintelui 

Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 
- raportul comun nr.I/16423 din 19.07.2022 al Direcţiei economice și 

Direcției investiții, drumuri județene din cadrul Consiliului Județean Bistrița-
Năsăud; 

- adresa nr.27915/07.07.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Bistriţa-Năsăud sub nr.I/15568/07.07.2022 de înaintare a Anexei transmisă 
de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - Autoritatea Națională pentru 
Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități; 
 - adresa nr.27891/07.07.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Bistriţa-Năsăud cu nr.I/15569/07.07.2022; 
 - adresa nr.627/14.07.2022 a Bibliotecii Județene „George Coșbuc” 
Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu 
nr.I/16068/14.07.2022; 

- adresa nr.9361/14.07.2022 a Spitalului Județean de Urgență Bistrița, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.I/16069/14.07.2022; 
 - adresa nr.1521/05.07.2022 a Școlii Profesionale Speciale „Sfânta 
Maria” Bistriţa, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu 
nr.I/15297/05.07.2022; 

- adresa nr.3598/15.07.2022 a Clubului Sportiv „Gloria 2018” Bistrița-
Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu 
nr.I/16186/15.07.2022; 

- adresa nr.IIIA/15982/13.07.2022 a Serviciului managementul 
investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 
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- adresa nr.IVB/16158/15.07.2022 a Serviciului Public Județean 
SALVAMONT Bistrița-Năsăud din cadrul structurii Arhitect-șef a Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud; 

- adresa nr.IIIBb/16180/15.07.2022 a Serviciului administrare drumuri 
județene din cadrul Direcției drumuri județene, investiții a Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud; 

- adresa nr.ICb/16202/15.07.2022 a Biroului coordonare instituții 
subordonate, administrare patrimoniu din cadrul Direcției economice a 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 

- prevederile art.2 alin.(1) pct.47 și art.19 alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.24/2022 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-
Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud nr.82/2022 privind aprobarea modificării repartizării pe trimestre a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor şi a creditelor bugetare în 
cadrul Capitolului 68.02 „Asigurări şi asistență socială”, cuprinse în bugetul de 
venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022; 

- avizul nr.IIA/____din __.__.2022 al Comisiei economice; 
-  avizul nr.IIA/____din __.__.2022  al Comisiei de administraţie; 
-  avizul nr.IIA/___din __.__.2022 al Comisiei de sănătate, cultură, 

tineret și sport; 
-  avizul nr.IIA/____din __.__.2022  al Comisiei de urbanism;   
-  avizul nr.IIA/____din __.__.2022  al Comisiei juridice și de fonduri 

europene. 
 

 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a), art.182 
alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului general consolidat al Județului 

Bistrița-Năsăud pe anul 2022, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, cod 
formular 11. 

Art.2 (1) Se aprobă rectificarea Bugetului local, detaliat la venituri, pe 
anul 2022, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, cod formular 11/01. 
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(2) Se aprobă rectificarea Bugetului local detaliat la cheltuieli, pe 
capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2022, conform Anexei nr.3 la 
prezenta hotărâre, cod formular 11/01. 

Art.3 (1) Se aprobă rectificarea veniturilor Bugetului instituțiilor publice 
și activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022, 
conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre, cod formular 11/02. 

(2) Se aprobă rectificarea cheltuielilor Bugetului instituțiilor publice și 
activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022, 
conform Anexei nr.5 la prezenta hotărâre, cod formular 11/02. 

Art.4 (1) Se modifică și completează Anexa nr.4 - Programul de 
investiţii cu finanțare din bugetul unității administrativ-teritoriale pe anul 2022 
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.75/2022 privind a doua 
rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe 
anul 2022, care se înlocuiește cu Anexa nr.6 la prezenta hotărâre. 

(2) Se modifică și completează Anexa nr.15 - Programul de lucrări de 
întreţinere și reparaţii drumuri județene pe anul 2022 la Hotărârea Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 
2023-2025, care se înlocuiește cu Anexa nr.7 la prezenta hotărâre. 

Art.5 Anexele nr.1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___ voturi 
„pentru’’. 

Art.7 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicare 
pe site-ul Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud. 

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Direcţia economică, Direcția investiții, drumuri județene din 
cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud și instituțiile subordonate la care 
se face referire în prezenta hotărâre. 

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică de către, Serviciul resurse umane, 
organizare, relația cu consiliul județean, cu: 

- Administratorul public al judeţului; 
- Direcţia economică; 
- Direcția investiții, drumuri județene; 
- Biroul achiziții publice, contracte; 
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-

Năsăud; 
- Spitalul Județean de Urgență Bistrița; 
- Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud; 
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- Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistriţa; 
- Clubul Sportiv „Gloria 2018” Bistrița-Năsăud; 
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 

 
INIȚIATOR: 

PREŞEDINTE, 
EMIL RADU MOLDOVAN  

 
 
 
 

    Aviz de legalitate: 
                                           p.SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                              DIRECTOR EXECUTIV, 
             ELENA BUTTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. ____                                            
Din ____.____.2022  
C.T.I./B.D.F./F.A.C./1 ex.  
NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie -
art.182 alin.(1), coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare). 
 

 
Viza CFP 

Compartimentul juridic, coordonare 
consilii locale 

Serviciul resurse umane, organizare, 
relația cu consiliul județean 

Nume, prenume, funcție Neamțiu Nicoleta, consilier juridic 
asistent 

Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu 

Semnătura: Semnătura: Semnătura: 

Data: Data: Data:  

 









































































































CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CABINET PREŞEDINTE  
Nr.VIII/16421 din 19.07.2022 

REFERAT DE APROBARE 
a Proiectului de hotărâre privind a treia rectificare a bugetului  

de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 

Potrivit prevederilor legale, autorităţile deliberative pot aproba pe 
parcursul exerciţiului bugetar rectificarea bugetelor, cu obligativitatea 
menţinerii echilibrului bugetar. 

Conform Notei de fundamentare nr.IA/16420 din 19.07.2022 întocmită 
de către Serviciul buget, monitorizare investiții din cadrul Direcției economice 
a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, ca urmare a diminuării cu suma de 
250 mii lei a bugetului pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu 
dizabilități, potrivit Anexei transmisă de Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu 
Dizabilități, este necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022, prin modificarea veniturilor, respectiv 
diminuarea cu suma de 250 mii lei la cod venit 42.02.21 „Finanțarea 
drepturilor acordate persoanelor cu handicap”. 

Ținând cont de faptul că s-a încasat suma de  137  mii  lei  în baza 
contractelor de sponsorizare nr.64381, respectiv nr.64382 din data de 
22.12.2021 pentru dotarea până la data de 30.09.2022 a Bazei 
Salvamont Bistricior, administrată prin Serviciul Public Județean 
SALVAMONT Bistrița-Năsăud și a Refugiului de supraviețuire, situate în 
Căldarea Bistricior cu panouri fotovoltaice, precum și cu alte materiale și 
echipamente, respectiv dotarea celor 2 Case de Tip Familial din comuna 
Teaca, județul Bistrița-Năsăud cu panouri fotovoltaice până la 30.09.2022, 
este necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului 
Bistrița-Năsăud pe anul 2022, respectiv majorarea cu suma de 137 mii lei la 
cod venit 37.02.01 „Donații și sponsorizări”. 

Având în vedere prevederile legale care fac referire la suspendarea 
ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante 
pentru perioada 01.07.2022–31.12.2022, respectiv, faptul că, pe parcursul 
anului și-au încetat activitatea un număr de 22 angajați ai Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, au rezultat 
economii la fondul de salarii al instituției, în sumă de 1.600 mii lei.  

Astfel, în vederea asigurării cheltuielilor cu hrana beneficiarilor, a 
costurilor de întreținere și funcționare (utilități, materiale și servicii cu 
caracter funcțional), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Bistrița-Năsăud, a solicitat redistribuirea creditelor bugetare 
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aprobate pentru anul 2022 prin diminuarea cu suma de 1.600 mii lei la titlul I 
„Cheltuieli de personal” și majorarea cu aceeași sumă la titlul II „Bunuri și 
servicii”. 

 De asemenea, Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud a 
solicitat efectuarea de virări de credite și redistribuirea creditelor bugetare 
aprobate pentru anul 2022 prin diminuarea cu suma de 110 mii lei la titlul I 
„Cheltuieli de personal” și majorarea cu aceeași sumă la titlul II „Bunuri și 
servicii”, în vederea asigurării sumelor necesare pentru plata cheltuielilor de 
întreținere și funcționare ale instituției, ca urmare a analizei execuției 
bugetare și identificării unor economii la fondul de salarii înregistrate ca 
urmare a faptului că, potrivit legislației în vigoare, până la finele anului 2022 
se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau 
temporar vacante. 

Având în vedere costurile ridicate pentru furnizarea de energie electrică, 
Clubul Sportiv „Gloria 2018” Bistrița-Năsăud, a solicitat rectificarea bugetului 
aprobat pentru anul 2022 prin diminuarea cu suma de 1.700 mii lei a 
creditelor bugetare la Secțiunea de funcționare și majorarea cu aceeași sumă 
la Secțiunea de dezvoltare, pentru achiziționarea unui sistem fotovoltaic 
pentru Complexul Sportiv din localitatea Unirea, municipiul Bistrița, 
str.Aerodromului, nr.33, județul Bistrița-Năsăud, ținând cont de suprafața 
considerabilă a acestui imobil care trebuie alimentată cu energie electrică. 

Serviciul administrare drumuri județene din cadrul Direcției investiții, 
drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa 
nr.IIIBb/16180/15.07.2022, a solicitat suplimentarea cu suma de 600 mii lei a 
bugetului aprobat pentru anul 2022, la secțiunea de funcționare, conform 
Programului de lucrări de întreţinere și reparaţii drumuri județene pe anul 
2022, transmis prin adresa anterior menționată. 

În urma încheierii sesiunii pentru acordarea de finanțări nerambursabile 
din bugetul județului pe anul 2022, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, s-a 
constatat înregistrarea de economii în sumă de 85 mii lei față de Programul 
anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul județului 
aprobat pentru anul 2022.  

De asemenea, au fost înregistrate economii în sumă de 17 mii lei în 
urma încheierii sesiunii privind acordarea de finanţări din fondurile bugetului 
judeţului Bistriţa-Năsăud pentru acțiunile/activitățile derulate în cadrul 
Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de 
performanță” în anul 2022, în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și 
sportului, cu modificările și completările ulterioare, față de Programul sportiv 
de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță” aprobat în anul 
2022. 
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În cadrul procesului de bugetare participativă derulat în anul 2022 la 
nivelul județului Bistrița-Năsăud, conform Hotărârii Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud nr.194/2021, a fost votat proiectul: Centrul regional de 
voluntariat „Prietenii Mocăniței Transilvaniei” Teaca, jud.Bistrița-Năsăud, în 
valoare de 200 mii lei, în vederea implementării acestuia fiind necesară 
actualizarea și completarea Programului de investiții aprobat pentru anul 
2022 prin modificarea sumei și includerea titlului proiectului la poziția nr.13.1 
Bugetare participativă, rezultând astfel o economie în sumă de 300 mii lei. 

      Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.102/2022 
privind cumpărarea imobilelor-terenuri, situate în localitatea Posmuș, Comuna 
Șieu, județul Bistrița-Năsăud, proprietatea domnului Ivan Mihai-Pavel și a 
doamnei Ivan Maria, Biroul coordonare instituţii subordonate, administrare 
patrimoniu, prin adresa nr.ICb/16202/15.07.2022 a comunicat înregistrarea 
unei economii în sumă de 198 mii lei pentru obiectivul de investiții „Achiziție 
teren adiacent Castel Posmuș” înscris la poziția nr.7.2.1 din Anexa nr.14 la 
Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Astfel, față de cele prezentate mai sus, economiile în sumă de 600 mii 
lei rezultate la bugetul local propun a fi redistribuite la capitolul 84.02 
„Transporturi”, subcapitol 84.02.03 „Transport rutier”, paragraful 84.02.03.01 
„Drumuri și poduri”, secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii”.  

Ca urmare a finalizării proiectelor de investiții „U.P.U. - S.M.U.R.D. - 
Spitalul Județean de Urgență Bistrița - reabilitare, modernizare, extindere și 
dotare” COD SMIS 121312” (termen de finalizare 31.05.2022), respectiv 
„Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de 
Urgență Bistrița, situate pe str.Alba Iulia, nr.7, Bistrița, județul Bistrița-
Năsăud" COD SMIS 117755 (termen de finalizare 30.06.2022), Serviciul 
managementul investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, drumuri 
județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.IIIA/15982 din 
13.07.2022 solicită redistribuirea sumelor rămase disponibile pentru 
acoperirea necesarului preconizat pe anul 2022 la alte obiective de investiții 
aflate în derulare, după cum urmează: 

- diminuarea cu suma de 675 mii lei a obiectivului de investiții „U.P.U.
- S.M.U.R.D. - Spitalul Județean de Urgență Bistrița - reabilitare, modernizare,
extindere și dotare” COD SMIS 121312, înscris la poziția nr. 6.6.1 din Anexa
nr.14 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe
anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu modificările și complerările
ulterioare;

- diminuarea cu suma de 41 mii lei a obiectivului de investiții
„Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de 
Urgență Bistrița, situate pe str.Alba Iulia, nr.7, Bistrița, județul Bistrița-
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Năsăud" COD SMIS 117755, înscris la poziția nr.6.6.3 din Anexa nr.14 la 
Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și 
estimările pe anii 2023-2025, cu modificările și complerările ulterioare; 

- majorarea cu suma de 96 mii lei a obiectivului de investiții
„Reabilitarea corpurilor de clădire în care îsi desfășoară activitatea 
Laboratorul TBC și Arhiva Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență 
Bistrița, situate pe str.Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, înscris 
la poziția nr.6.5.1 din Anexa nr.14 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-
Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu 
modificările și complerările ulterioare; 

- majorarea cu suma de 300 mii lei a obiectivului de investiții
„Reabilitarea și restaurarea Castelului din localitatea Posmuș" COD SMIS 
116578, înscris la poziția nr.7.7.1 din Anexa nr.14 la Hotărârea Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 
2023-2025, cu modificările și complerările ulterioare; 

- majorarea cu suma de 320 mii lei a obiectivului de investiții
„Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de 
Urgență Bistrița, situate pe str.Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud" 
COD SMIS 117754, înscris la poziția nr.6.6.4 din Anexa nr.14 la Hotărârea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările 
pe anii 2023-2025, cu modificările și complerările ulterioare. 

Astfel, având în vedere cele expuse mai sus, în structura cheltuielilor 
bugetului local este necesară efectuarea următoarelor modificări: 

1. Majorarea cu suma de 65 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
54.02 „Alte servicii publice generale”, paragraful 54.02.50 „Alte servicii 
publice generale”, din care 42 mii lei la secțiunea de dezvoltare, Titlul XII 
„Active nefinanciare”, art.71.01.30 „Alte active fixe” și 23 mii lei la secțiunea 
de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii”, art.20.01.30 „Alte bunuri şi servicii 
pentru întreţinere şi funcţionare”; 

2. Diminuarea cu suma de 300 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
66.02 „Sănătate”, rezultată astfel: 

- diminuarea cu suma de 675 mii lei la paragraful 66.02.06.12 „Spitale
generale – Proiect „UPU – SMURD - Spitalul Județean de Urgență Bistrița – 
reabilitare, modernizare, extindere și dotare” COD SMIS 121312”, Titlul X 
„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020”, art.58.01.03 „Cheltuieli neeligibile”; 

- diminuarea cu suma de 41 mii lei la paragraful 66.02.05.502 „Alte
cheltuieli în domeniul sănătății – Proiect „Creșterea eficienței energetice a 
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Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe 
str.Alba Iulia, nr.7, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud" COD SMIS 117755, Titlul 
X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020”, art.58.01.03 „Cheltuieli neeligibile”; 

- majorarea cu suma de 320 mii lei la paragraful 66.02.05.501 „Alte
cheltuieli în domeniul sănătății – Proiect „Creșterea eficienței energetice a 
Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe 
str.Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud" COD SMIS 117754, Titlul X 
„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020”, art.58.01.03 „Cheltuieli neeligibile”; 

- majorarea cu suma de 96 mii lei la paragraful 66.02.06.011 „Spitale
generale”, Titlul XII „Active nefinanciare”, art.71.01.30 pentru „Reabilitarea 
corpurilor de clădire în care își desfășoară activitatea Laboratorul TBC și 
Arhiva Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe 
str.Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”; 

3. Diminuarea cu suma de 110 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.03 „Servicii culturale”, 
paragraful 67.02.03.02 „Biblioteci publice comunale, orășenești și municipale” 
Titlul I „Cheltuieli de personal” și majorarea cu aceeași sumă la Titlul II 
„Bunuri și servicii”; 

4. Diminuarea cu suma de 102 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.03 „Servicii culturale”, 
paragraful 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei” 
secțiunea de funcționare, din care 85 mii lei de la art.59.11 „Asociații și 
fundații” și 17 mii lei de la art.59.20 „Sume destinate finanțării programelor 
sportive realizate de structurile sportive de drept privat”; 

5. Diminuarea cu suma de 198 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.03 „Servicii culturale”, 
paragraful 67.02.03.121 „Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice” 
secțiunea de dezvoltare, Titlul XII „Active nefinanciare”, art.71.01.01 
„Construcții”; 

6. Majorarea cu suma de 300 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.03 „Servicii culturale”, 
paragraful 67.02.03.122 „Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice” 
secțiunea de dezvoltare, Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, art.58.01.03 
„Cheltuieli neeligibile”; 

7. Diminuarea cu suma de 1.700 mii lei a creditelor bugetare aprobate la
secțiunea de funcționare și majorarea cu aceeași sumă creditelor bugetare 
aprobate la secțiunea de dezvoltare în cadrul capitolului 67.02 „Cultură, 
recreere și religie”, subcapitol 67.02.05 „Servicii sportive”, paragraful 
67.02.05.01 „Sport”, Ttlul VI „Transferuri între unități ale administrației 
publice”; 
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8. Diminuarea cu suma de 250 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
68.02 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 68.02.05 „Asistență socială 
în caz de boli și invalidități”, paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz 
de invaliditate”, Titlul IX „Asistență socială”, art.57.02.02 „Ajutoare sociale în 
natură”; 

9. Diminuarea cu suma de 1.600 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
68.02 „Asigurări și asistență socială”, Titlul I „Cheltuieli de personal” și 
majorarea cu aceeași sumă la Titlul II „Bunuri și servicii” din care: 45 mii lei 
la paragraful 68.02.04 „Asistență acordată persoanelor în vârstă”, 510 mii lei 
la paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz de invaliditate” și 1.045 mii 
lei la paragraful 68.02.06 „Asistență socială pentru familie și copii”. 

10. Majorarea cu suma de 72 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
68.02 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 68.02.50 „Alte cheltuieli în 
domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XII 
„Active nefinanciare”, art.71.01.30 „Alte active fixe”; 

11. Diminuarea cu suma de 300 mii lei creditelor bugetare la capitolul
87.02 „Alte acțiuni economice”, subcapitol 87.02.50 „Alte acțiuni economice”, 
secțiunea de dezvoltare, Titlul XII „Active nefinanciare”, art.71.01.30 „Alte 
active fixe”. 

Cu sumele prevăzute la pct.3 se rectifică bugetul de cheltuieli al 
Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud, iar cu sumele prevăzute 
la pct.7 și pct.8 se rectifică bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, bugete aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud nr.24/2022, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Pentru desfășurarea în bune condiții a activității până la sfârșitul anului, 
Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistriţa prin adresa 
nr.1521/05.07.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu 
nr.I/15927/05.07.2022 și Serviciul Public Județean SALVAMONT Bistrița-
Năsăud din cadrul structurii Arhitect-șef a Consiliului Județean Bistrița-
Năsăsud, prin adresa nr.IVB/16158 din 15.07.2022, a solicitat efectuarea de 
virări de credite în cadrul bugetelor aprobate pentru anul 2022. 

Spitalul Județean de Urgență Bistrița, ca urmare a încheierii de acte 
adiționale pentru suplimentarea sumelor contractate inițial cu Casa Județeană 
de Asigurări Sănătate Bistrița-Năsăud, solicită suplimentarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022 cu suma de 3.910 mii lei la secțiunea de 
funcționare și efectuarea de virări de credite.  

Astfel, urmare a solicitării Clubului Sportiv „Gloria 2018” Bistrița-Năsăud 
și Spitalului Județean de Urgență Bistrița, este necesară modificarea 
veniturilor bugetului instituțiilor publice și activităţilor finanțate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2022, după cum urmează: 

- majorarea cu suma de 3.910 mii lei la cod venit 33.10.21 „Venituri din
contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate”; 
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- diminuarea cu suma de 1.700 mii lei la cod venit 43.10.09 „Subvenții
pentru instituții publice” și majorarea cu aceeși sumă la cod venit 43.10.19 
„Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare”. 

Concomitent, în structura cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și 
activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 vor 
avea loc următoarele modificări: 

- majorarea cu suma de 3.910 mii lei la capitolul 66.10 „Sănătate”,
paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, secțiunea de funcționare, Titlul II 
„Bunuri și servicii”; 

- diminuarea cu suma de 1700 mii lei a creditelor bugetare aprobate la
secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii” și majorarea cu aceeași 
sumă creditelor bugetare aprobate la secțiunea de dezvoltare, Titlul XII 
„Active nefinanciare” în cadrul capitolului 67.10 „Cultură, recreere și religie”, 
subcapitol 67.10.05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 67.10.05.01 
„Sport”. 

      În consecință, cu aceste sume, se rectifică bugetele de venituri și 
cheltuieli ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița și Clubului Sportiv „Gloria 
2018” Bistrița-Năsăud aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-
Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor legii, începând cu trimestrul al III-lea al anului 
bugetar se pot efectua virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol 
al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul, cu aprobarea autorităţilor 
deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali 
de credite. 

Astfel, pentru desfășurarea în bune condiții a activității este necesară și 
efectuarea de virări de credite, conform dispozițiilor legale în vigoare.   

De asemenea, urmare a solicitărilor structurilor aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și ale instituțiilor publice 
aflate în subordinea acestuia, se impune modificarea și completarea Anexei 
nr.4 - Programul de investiţii cu finanțare din bugetul unității administrativ-
teritoriale pe anul 2022 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
nr.75/2022 privind a doua rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022, prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr.6 
la proiectul de hotărâre, respectiv modificarea și completarea Anexei nr.15 – 
Program de lucrări de întreţinere și reparaţii drumuri județene pe anul 2022 
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe 
anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, prin înlocuirea acesteia cu Anexa 
nr.7 la proiectul de hotărâre. 
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Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea Proiectului de 
hotărâre privind a treia rectificare a bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022, pe care îl supun 
dezbaterii și adoptării de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în forma 
prezentată. 

INIŢIATOR: 
PREŞEDINTE, 

EMIL RADU MOLDOVAN 

Întocmit: Daniela-Florina Bugnar, șef serviciu/1 ex. _________ 



CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD             
Serviciul buget, monitorizare investiții 
Serviciul managementul investițiilor publice 
Serviciul administrare drumuri județene 
Serviciul financiar, contabilitate 
Biroul coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu 
Nr.IA/16420 din 19.07.2022          

Aprobat, 
Administrator public 

    Grigore-Florin Moldovan 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind a treia rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 

Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative pot aproba 
pe parcursul exerciţiului bugetar rectificarea bugetelor, cu obligativitatea 
menţinerii echilibrului bugetar. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-
Năsăud, prin adresa nr.27915/07.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean 
Bistrița-Năsăud sub nr.I/15568/07.07.2022, solicită retragerea sumei de 250 
mii lei de la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 
68.02.05 „Asistență socială în caz de boli și invalidități”, paragraful 
68.02.05.02 „Asistență socială în caz de invaliditate”, Titlul IX „Asistență 
socială”, art.57.02.02 „Ajutoare sociale în natură”, ca urmare a primirii 
adresei nr.3412 din 24.06.2022 și a Anexei nr.1 - Transferuri pentru 
finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și 
transport) în anul 2022 , de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - 
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, 
prin care se comunică această diminuare. 

Având în vedere încasarea sumei de 137 mii lei în baza contractelor de 
sponsorizare nr.64381, respectiv nr.64382 din data de 22.12.2021 pentru 
dotarea până la data de 30.09.2022 a Bazei Salvamont Bistricior, administrată 
prin Serviciul Public Județean Salvamont Bistrița-Năsăud și a Refugiului de 
supraviețuire, situate în Căldarea Bistricior cu panouri fotovoltaice, precum și 
cu alte materiale și echipamente, respectiv dotarea a  celor  2  Case  de  Tip  
Familial pentru copiii din comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud cu panouri 
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fotovoltaice până la 30.09.2022, este necesară cuprinderea sumelor în 
bugetul de venituri și cheltuieli al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022, 
respectiv în Programul de investiții. 

În consecință, este necesară rectificarea bugetului judeţului Bistrița-
Năsăud pe anul 2022, la venituri, după cum urmează: 

- Majorarea cu suma de 137 mii lei la cod venit 37.02.01 „Donații și
sponsorizări”; 

- Diminuarea cu suma de 250 mii lei la cod venit 42.02.21 „Finanțarea
drepturilor acordate persoanelor cu handicap.” 

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor 
în sectorul bugetar, care face referire la suspendarea ocupării prin concurs 
sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante pentru perioada 
01.07.2022–31.12.2022, respectiv, faptul că, pe parcursul anului și-au încetat 
activitatea un număr de 22 angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, au rezultat economii la fondul de salarii 
al instituției, în sumă de 1.600 mii lei. 

Astfel, în vederea asigurării cheltuielilor cu hrana beneficiarilor, a 
costurilor de întreținere și funcționare (utilități, materiale și servicii cu 
caracter funcțional), prin adresa nr.27891/07.07.2022 înregistrată la Consiliul 
Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/15569/07.07.2022, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, a solicitat 
redistribuirea creditelor bugetare aprobate pentru anul 2022 prin diminuarea 
cu suma de 1.600 mii lei la titlul I „Cheltuieli de personal” și majorarea cu 
aceeași sumă la titlul II „Bunuri și servicii”. 

Prin adresa nr.627/14.07.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-
Năsăud cu nr.I/16068/14.07.2022, Biblioteca Județeană „George Coșbuc” 
Bistriţa-Năsăud a solicitat efectuarea de virări de credite și redistribuirea 
creditelor bugetare aprobate pentru anul 2022 prin diminuarea cu suma de 
110 mii lei la titlul I „Cheltuieli de personal” și majorarea cu aceeași sumă la 
titlul II „Bunuri și servicii”, în vederea asigurării sumelor necesare pentru 
plata cheltuielilor de întreținere și funcționare ale instituției, ca urmare a 
analizei execuției bugetare și identificării unor economii la fondul de salarii 
înregistrate ca urmare a faptului că, potrivit legislației în vigoare, până la 
finele anului 2022 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a 
posturilor vacante sau temporar vacante. 

Având în vedere costurile ridicate pentru furnizarea de energie electrică, 
prin adresa nr.3598/15.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-
Năsăud cu nr.I/16186/15.07.2022, Clubul Sportiv „Gloria 2018” Bistrița-
Năsăud, a solicitat rectificarea bugetului aprobat pentru anul 2022 prin 
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diminuarea cu suma de 1.700 mii lei a creditelor bugetare la Secțiunea de 
funcționare și majorarea cu aceeași sumă la Secțiunea de dezvoltare, pentru 
achiziționarea unui sistem fotovoltaic pentru Complexul Sportiv din localitatea 
Unirea, municipiul Bistrița, str.Aerodromului, nr.33, județul Bistrița-Năsăud, 
ținând cont de suprafața considerabilă a acestui imobil care trebuie 
alimentată cu energie electrică. 

Serviciul administrare drumuri județene din cadrul Direcției investiții, 
drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa 
nr.IIIBb/16180/15.07.2022, a solicitat suplimentarea cu suma de 600 mii lei a 
bugetului aprobat pentru anul 2022, la secțiunea de funcționare, conform 
Programului de lucrări de întreţinere și reparaţii drumuri județene pe anul 
2022, transmis prin adresa anterior menționată.

În urma încheierii sesiunii pentru acordarea de finanțări nerambursabile 
din bugetul județului pe anul 2022, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, s-a 
constatat înregistrarea de economii în sumă de 85 mii lei față de Programul 
anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul județului 
aprobat pentru anul 2022.  

De asemenea, au fost înregistrate economii în sumă de 17 mii lei în 
urma încheierii sesiunii privind acordarea de finanţări din fondurile bugetului 
judeţului Bistriţa-Năsăud pentru acțiunile/activitățile derulate în cadrul 
Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de 
performanță” în anul 2022, în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și 
sportului, cu modificările și completările ulterioare, față de Programul sportiv 
de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță” aprobat în anul 
2022.  

În cadrul procesului de bugetare participativă derulat în anul 2022 la 
nivelul județului Bistrița-Năsăud, conform Hotărârii Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud nr.194/2021, a fost votat proiectul: Centrul regional de 
voluntariat „Prietenii Mocăniței Transilvaniei” Teaca, jud.Bistrița-Năsăud, în 
valoare de 200 mii lei, în vederea implementării acestuia fiind necesară 
actualizarea și completarea Programului de investiții aprobat pentru anul 
2022 prin modificarea sumei și includerea titlului proiectului la poziția nr.13.1 
Bugetare participativă, rezultând astfel o economie în sumă de 300 mii lei. 

      Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.102/2022 
privind cumpărarea imobilelor-terenuri, situate în localitatea Posmuș, Comuna 
Șieu, județul Bistrița-Năsăud, proprietatea domnului Ivan Mihai-Pavel și a 
doamnei Ivan Maria, Biroul coordonare instituţii subordonate, administrare 
patrimoniu, prin adresa nr.ICb/16202/15.07.2022 a comunicat înregistrarea 
unei economii în sumă de 198 mii lei pentru obiectivul de investiții „Achiziție 
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teren adiacent Castel Posmuș” înscris la poziția nr.7.2.1 din Anexa nr.14 la 
Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Astfel, față de cele prezentate mai sus, economiile în sumă de 600 mii 
lei rezultate la bugetul local pot fi redistribuite la capitolul 84.02 
„Transporturi”, subcapitol 84.02.03 „Transport rutier”, paragraful 84.02.03.01 
„Drumuri și poduri”, secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii”.  

       Ca urmare a finalizării proiectelor de investiții „U.P.U. - S.M.U.R.D. - 
Spitalul Județean de Urgență Bistrița - reabilitare, modernizare, extindere și 
dotare” COD SMIS 121312” (termen de finalizare 31.05.2022), respectiv 
„Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de 
Urgență Bistrița, situate pe str.Alba Iulia, nr.7, Bistrița, județul Bistrița-
Năsăud" COD SMIS 117755 (termen de finalizare 30.06.2022), Serviciul 
managementul investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, drumuri 
județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.IIIA/15982 din 
13.07.2022 solicită redistribuirea sumelor rămase disponibile pentru 
acoperirea necesarului preconizat pe anul 2022 la alte obiective de investiții 
aflate în derulare, după cum urmează: 

- diminuarea cu suma de 675 mii lei a obiectivului de investiții „U.P.U.
- S.M.U.R.D. - Spitalul Județean de Urgență Bistrița - reabilitare, modernizare,
extindere și dotare” COD SMIS 121312, înscris la poziția nr. 6.6.1 din Anexa
nr.14 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe
anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu modificările și complerările
ulterioare;

- diminuarea cu suma de 41 mii lei a obiectivului de investiții
„Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de 
Urgență Bistrița, situate pe str.Alba Iulia, nr.7, Bistrița, județul Bistrița-
Năsăud" COD SMIS 117755, înscris la poziția nr.6.6.3 din Anexa nr.14 la 
Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și 
estimările pe anii 2023-2025, cu modificările și complerările ulterioare; 

- majorarea cu suma de 96 mii lei a obiectivului de investiții
„Reabilitarea corpurilor de clădire în care îsi desfășoară activitatea 
Laboratorul TBC și Arhiva Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență 
Bistrița, situate pe str.Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, înscris 
la poziția nr.6.5.1 din Anexa nr.14 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-
Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu 
modificările și complerările ulterioare; 
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- majorarea cu suma de 300 mii lei a obiectivului de investiții
„Reabilitarea și restaurarea Castelului din localitatea Posmuș" COD SMIS 
116578, înscris la poziția nr.7.7.1 din Anexa nr.14 la Hotărârea Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 
2023-2025, cu modificările și complerările ulterioare; 

- majorarea cu suma de 320 mii lei a obiectivului de investiții
„Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de 
Urgență Bistrița, situate pe str.Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud" 
COD SMIS 117754, înscris la poziția nr.6.6.4 din Anexa nr.14 la Hotărârea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările 
pe anii 2023-2025, cu modificările și complerările ulterioare. 

Astfel, având în vedere cele expuse mai sus, în structura cheltuielilor 
bugetului local este necesară efectuarea următoarelor modificări: 

1. Majorarea cu suma de 65 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
54.02 „Alte servicii publice generale”, paragraful 54.02.50 „Alte servicii 
publice generale”, din care 42 mii lei la secțiunea de dezvoltare, Titlul XII 
„Active nefinanciare”, art.71.01.30 „Alte active fixe” și 23 mii lei la secțiunea 
de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii”, art.20.01.30 „Alte bunuri şi servicii 
pentru întreţinere şi funcţionare”; 

2. Diminuarea cu suma de 300 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
66.02 „Sănătate”, Secțiunea de dezvoltare, rezultată astfel: 

- diminuarea cu suma de 675 mii lei la paragraful 66.02.06.12 „Spitale
generale - Proiect „UPU - SMURD - Spitalul Județean de Urgență Bistrița - 
reabilitare, modernizare, extindere și dotare” COD SMIS 121312”, Titlul X 
„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020”, art.58.01.03 „Cheltuieli neeligibile”; 

- diminuarea cu suma de 41 mii lei la paragraful 66.02.05.502 „Alte
cheltuieli în domeniul sănătății - Proiect „Creșterea eficienței energetice a 
Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe 
str.Alba Iulia, nr.7, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud" COD SMIS 117755, Titlul 
X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020”, art.58.01.03 „Cheltuieli neeligibile”; 

- majorarea cu suma de 320 mii lei la paragraful 66.02.05.501 „Alte
cheltuieli în domeniul sănătății - Proiect „Creșterea eficienței energetice a 
Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe 
str.Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud" COD SMIS 117754, Titlul X 
„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020”, art.58.01.03 „Cheltuieli neeligibile”; 

- majorarea cu suma de 96 mii lei la paragraful 66.02.06.011 „Spitale
generale”, Titlul XII „Active nefinanciare”, art.71.01.30 pentru „Reabilitarea 
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corpurilor de clădire în care își desfășoară activitatea Laboratorul TBC și 
Arhiva Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe 
str.Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”; 

3. Diminuarea cu suma de 110 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.03 „Servicii culturale”, 
paragraful 67.02.03.02 „Biblioteci publice comunale, orășenești și municipale” 
Titlul I „Cheltuieli de personal” și majorarea cu aceeași sumă la Titlul II 
„Bunuri și servicii”; 

4. Diminuarea cu suma de 102 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.03 „Servicii culturale”, 
paragraful 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei” 
secțiunea de funcționare, din care 85 mii lei de la art.59.11 „Asociații și 
fundații” și 17 mii lei de la art.59.20 „Sume destinate finanțării programelor 
sportive realizate de structurile sportive de drept privat”; 

5. Diminuarea cu suma de 198 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.03 „Servicii culturale”, 
paragraful 67.02.03.121 „Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice” 
secțiunea de dezvoltare, Titlul XII „Active nefinanciare”, art.71.01.01 
„Construcții”; 

6. Majorarea cu suma de 300 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.03 „Servicii culturale”, 
paragraful 67.02.03.122 „Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice” 
secțiunea de dezvoltare, Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, art.58.01.03 
„Cheltuieli neeligibile”; 

7. Diminuarea cu suma de 1.700 mii lei a creditelor bugetare aprobate la
secțiunea de funcționare și majorarea cu aceeași sumă creditelor bugetare 
aprobate la secțiunea de dezvoltare în cadrul capitolului 67.02 „Cultură, 
recreere și religie”, subcapitol 67.02.05 „Servicii sportive”, paragraful 
67.02.05.01 „Sport”, Ttlul VI „Transferuri între unități ale administrației 
publice”; 

8. Diminuarea cu suma de 250 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
68.02 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 68.02.05 „Asistență socială 
în caz de boli și invalidități”, paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz 
de invaliditate”, Titlul IX „Asistență socială”, art.57.02.02 „Ajutoare sociale în 
natură”; 

9. Diminuarea cu suma de 1.600 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
68.02 „Asigurări și asistență socială”, Titlul I „Cheltuieli de personal” și 
majorarea cu aceeași sumă la Titlul II „Bunuri și servicii” din care: 45 mii lei 
la paragraful 68.02.04 „Asistență acordată persoanelor în vârstă”, 510 mii lei 
la paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz de invaliditate” și 1.045 mii 
lei la paragraful 68.02.06 „Asistență socială pentru familie și copii”. 
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10. Majorarea cu suma de 72 mii lei a creditelor bugetare la capitolul
68.02 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 68.02.50 „Alte cheltuieli în 
domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XII 
„Active nefinanciare”, art.71.01.30 „Alte active fixe”; 

11. Diminuarea cu suma de 300 mii lei creditelor bugetare la capitolul
87.02 „Alte acțiuni economice”, subcapitol 87.02.50 „Alte acțiuni economice”, 
secțiunea de dezvoltare, Titlul XII „Active nefinanciare”, art.71.01.30 „Alte 
active fixe”. 

Cu sumele prevăzute la pct.3 se rectifică bugetul de cheltuieli al 
Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud, iar cu sumele prevăzute 
la pct.7 și pct.8 se rectifică bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, bugete aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud nr.24/2022, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Pentru desfășurarea în bune condiții a activității până la sfârșitul anului, 
Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistriţa prin adresa 
nr.1521/05.07.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu 
nr.I/15927/05.07.2022 și Serviciul Public Județean SALVAMONT Bistrița-
Năsăud din cadrul structurii Arhitect-șef a Consiliului Județean Bistrița-
Năsăsud, prin adresa nr.IVB/16158 din 15.07.2022, a solicitat efectuarea de 
virări de credite în cadrul bugetelor aprobate pentru anul 2022. 

Spitalul Județean de Urgență Bistrița, ca urmare a încheierii de acte 
adiționale pentru suplimentarea sumelor contractate inițial cu Casa Județeană 
de Asigurări Sănătate Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.9361/14.07.2022, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.I/16069/14.07.2022, 
a solicitat suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 cu 
suma de 3.910 mii lei la Secțiunea de funcționare și efectuarea de virări de 
credite.  

Astfel, urmare a solicitării Clubului Sportiv „Gloria 2018” Bistrița-Năsăud 
și Spitalului Județean de Urgență Bistrița, este necesară modificarea 
veniturilor bugetului instituțiilor publice și activităţilor finanțate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2022, după cum urmează: 

- majorarea cu suma de 3.910 mii lei la cod venit 33.10.21 „Venituri din
contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate”; 

- diminuarea cu suma de 1.700 mii lei la cod venit 43.10.09 „Subvenții
pentru instituții publice” și majorarea cu aceeși sumă la cod venit 43.10.19 
„Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare”. 
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Concomitent, în structura cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și 
activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 vor 
avea loc următoarele modificări: 

- majorarea cu suma de 3.910 mii lei la capitolul 66.10 „Sănătate”,
paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, secțiunea de funcționare, Titlul II 
„Bunuri și servicii”; 

- diminuarea cu suma de 1700 mii lei a creditelor bugetare aprobate la
secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii” și majorarea cu aceeași 
sumă creditelor bugetare aprobate la secțiunea de dezvoltare, Titlul XII 
„Active nefinanciare” în cadrul capitolului 67.10 „Cultură, recreere și religie”, 
subcapitol 67.10.05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 67.10.05.01 
„Sport”. 

      În consecință, cu aceste sume, se rectifică bugetele de venituri și 
cheltuieli ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița și Clubului Sportiv „Gloria 
2018” Bistrița-Năsăud aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-
Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.49 alin.(4) și alin.(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar se pot efectua virări de 
credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la 
un program la altul, cu aprobarea autorităţilor deliberative, pe baza 
justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite. 

Astfel, pentru desfășurarea în bune condiții a activității este necesară și 
efectuarea de virări de credite, conform dispozițiilor legale în vigoare.   

De asemenea, urmare a solicitărilor structurilor aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și ale instituțiilor publice aflate în 
subordinea acestuia, se impune modificarea și completarea Anexei nr.4 -
Programul de investiţii cu finanțare din bugetul unității administrativ-
teritoriale pe anul 2022 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
nr.75/2022 privind a doua rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022, prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr.6 
la proiectul de hotărâre, respectiv modificarea și completarea Anexei nr.15 – 
Program de lucrări de întreţinere și reparaţii drumuri județene pe anul 2022 
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe 
anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, prin înlocuirea acesteia cu Anexa 
nr.7 la proiectul de hotărâre. 
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Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu art.240 alin.(2) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că 
aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparține 
exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea Proiectului de 
hotărâre privind a treia rectificare a bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022. 

ŞEF SERVICIU,    ŞEF SERVICIU, 
  Daniela-Florina Bugnar      Veronica Hasnăș 

ŞEF SERVICIU,    ŞEF SERVICIU, 
     Marian-Gabriel Pop  Duța-Rafila Parasca 

   ȘEF BIROU 
 Gabriela-Adriana Ceuca 

 AVIZAT JURIDIC,   VIZĂ C.F.P., 

Întocmit: Adriana-Claudia Feier, consilier superior/1 ex. __________   



CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
DIRECȚIA INVESTIȚII, DRUMURI JUDEȚENE 
Nr.I/16423 din 19.07.2022 

RAPORT   
asupra Proiectului de hotărâre privind  

a treia rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.VIII/16421 din 19.07.2022 al Președintelui

Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 
- adresa nr.27915/07.07.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială

și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Bistriţa-Năsăud sub nr.I/15568/07.07.2022 de înaintare a Anexei transmisă 
de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - Autoritatea Națională pentru 
Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități; 

- adresa nr.27891/07.07.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială
şi Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Bistriţa-Năsăud cu nr.I/15569/07.07.2022; 

- adresa nr.627/14.07.2022 a Bibliotecii Județene „George Coșbuc”
Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu 
nr.I/16068/14.07.2022; 

- adresa nr.9361/14.07.2022 a Spitalului Județean de Urgență Bistrița,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.I/16069/14.07.2022; 

- adresa nr.1521/05.07.2022 a Școlii Profesionale Speciale „Sfânta
Maria” Bistriţa, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu 
nr.I/15297/05.07.2022; 

- adresa nr.3598/15.07.2022 a Clubului Sportiv Gloria 2018 Bistrița-
Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu 
nr.I/16186/15.07.2022; 

- adresa nr.IIIA/15982/13.07.2022 a Serviciului managementul
investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 

- adresa nr.IVB/16158/15.07.2022 a Serviciului Public Județean
SALVAMONT Bistrița-Năsăud din cadrul structurii Arhitect-șef a Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud; 

- adresa nr.IIIBb/16180/15.07.2022 a Serviciului administrare drumuri
județene din cadrul Direcției drumuri județene, investiții a Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud; 

- adresa nr.ICb/16202/15.07.2022 a Biroului coordonare instituții
subordonate, administrare patrimoniu din cadrul Direcției economice a 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 
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- prevederile art.2 alin.(1) pct.47 și art.19 alin.(2) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.24/2022

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-
Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud nr.82/2022 privind aprobarea modificării repartizării pe trimestre a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor şi a creditelor bugetare în 
cadrul Capitolului 68.02 „Asigurări şi asistență socială”, cuprinse în bugetul de 
venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022; 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a), art.182 
alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre 
privind a treia rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului 
Bistriţa-Năsăud pe anul 2022. 

Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative pot aproba 
pe parcursul exerciţiului bugetar rectificarea bugetelor, cu obligativitatea 
menţinerii echilibrului bugetar. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-
Năsăud, prin adresa nr.27915/07.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean 
Bistrița-Năsăud sub nr.I/15568/07.07.2022, solicită retragerea sumei de 250 
mii lei de la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 
68.02.05 „Asistență socială în caz de boli și invalidități”, paragraful 
68.02.05.02 „Asistență socială în caz de invaliditate”, Titlul IX „Asistență 
socială”, art.57.02.02 „Ajutoare sociale în natură”, ca urmare a primirii 
adresei nr.3412 din 24.06.2022 și a Anexei nr.1 - Transferuri pentru 
finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități (dobânzi și 
transport) în anul 2022, de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - 
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, 
prin care se comunică această diminuare. 

Având în vedere încasarea sumei de 137 mii lei în baza contractelor de 
sponsorizare nr.64381, respectiv nr.64382 din data de 22.12.2021 pentru 
dotarea până la data de 30.09.2022 a Bazei Salvamont Bistricior, administrată 
prin Serviciul Public Județean Salvamont Bistrița-Năsăud și a Refugiului de 
supraviețuire, situate în Căldarea Bistricior cu panouri fotovoltaice, precum și 
cu alte materiale și echipamente, respectiv dotarea a celor 2 Case de Tip 
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Familial pentru copiii din comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud cu panouri 
fotovoltaice până la 30.09.2022, este necesară cuprinderea sumelor în 
bugetul de venituri și cheltuieli al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022, 
respectiv în Programul de investiții. 

 

În consecință, este necesară rectificarea bugetului judeţului Bistrița-
Năsăud pe anul 2022, la venituri, după cum urmează: 

- Majorarea cu suma de 137 mii lei la cod venit 37.02.01 „Donații și 
sponsorizări”; 

- Diminuarea cu suma de 250 mii lei la cod venit 42.02.21 „Finanțarea 
drepturilor acordate persoanelor cu handicap.” 

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor 
în sectorul bugetar, care face referire la suspendarea ocupării prin concurs 
sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante pentru perioada 
01.07.2022–31.12.2022, respectiv, faptul că, pe parcursul anului și-au încetat 
activitatea un număr de 22 angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, au rezultat economii la fondul de salarii 
al instituției, în sumă de 1.600 mii lei. 

Astfel, în vederea asigurării cheltuielilor cu hrana beneficiarilor, a 
costurilor de întreținere și funcționare (utilități, materiale și servicii cu 
caracter funcțional), prin adresa nr.27891/07.07.2022 înregistrată la Consiliul 
Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/15569/07.07.2022, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, a solicitat 
redistribuirea creditelor bugetare aprobate pentru anul 2022 prin diminuarea 
cu suma de 1.600 mii lei la titlul I „Cheltuieli de personal” și majorarea cu 
aceeași sumă la titlul II „Bunuri și servicii”. 

Prin adresa nr.627/14.07.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Bistriţa-Năsăud cu nr.I/16068/14.07.2022, Biblioteca Județeană „George 
Coșbuc” Bistriţa-Năsăud a solicitat efectuarea de virări de credite și 
redistribuirea creditelor bugetare aprobate pentru anul 2022 prin diminuarea 
cu suma de 110 mii lei la titlul I „Cheltuieli de personal” și majorarea cu 
aceeași sumă la titlul II „Bunuri și servicii”, în vederea asigurării sumelor 
necesare pentru plata cheltuielilor de întreținere și funcționare ale instituției, 
ca urmare a analizei execuției bugetare și identificării unor economii la fondul 
de salarii înregistrate ca urmare a faptului că, potrivit legislației în vigoare, 
până la finele anului 2022 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a 
posturilor vacante sau temporar vacante. 

Având în vedere costurile ridicate pentru furnizarea de energie electrică, 
prin adresa nr.3598/15.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-
Năsăud cu nr.I/16186/15.07.2022, Clubul Sportiv „Gloria 2018” Bistrița-
Năsăud, a solicitat rectificarea bugetului aprobat pentru anul 2022 prin 
diminuarea cu suma de 1.700 mii lei a creditelor bugetare la Secțiunea de 
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funcționare și majorarea cu aceeași sumă la Secțiunea de dezvoltare, pentru 
achiziționarea unui sistem pentru Complexul Sportiv din localitatea Unirea, 
municipiul Bistrița, str.Aerodromului, nr.33, județul Bistrița-Năsăud, ținând 
cont de suprafața considerabilă a acestui imobil care trebuie alimentată cu 
energie electrică. 

Serviciul administrare drumuri județene din cadrul Direcției investiții, 
drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa 
nr.IIIBb/16180/15.07.2022, a solicitat suplimentarea cu suma de 600 mii lei a  
bugetului aprobat pentru anul 2022, la secțiunea de funcționare, conform 
Programului de lucrări de întreţinere și reparaţii drumuri județene pe anul 
2022, transmis prin adresa anterior menționată. 

În urma încheierii sesiunii pentru acordarea de finanțări nerambursabile 
din bugetul județului pe anul 2022, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, s-a 
constatat înregistrarea de economii în sumă de 85 mii lei față de Programul 
anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul județului 
aprobat pentru anul 2022.  

De asemenea, au fost înregistrate economii în sumă de 17 mii lei în 
urma încheierii sesiunii privind acordarea de finanţări din fondurile bugetului 
judeţului Bistriţa-Năsăud pentru acțiunile/activitățile derulate în cadrul 
Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de 
performanță” în anul 2022, în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și 
sportului, cu modificările și completările ulterioare, față de Programul sportiv 
de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță” aprobat în anul 
2022.  

În cadrul procesului de bugetare participativă derulat în anul 2022 la 
nivelul județului Bistrița-Năsăud, conform Hotărârii Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud nr.194/2021, a fost votat proiectul: Centrul regional de 
voluntariat „Prietenii Mocăniței Transilvaniei” Teaca, jud.Bistrița-Năsăud, în 
valoare de 200 mii lei, în vederea implementării acestuia fiind necesară 
actualizarea și completarea Programului de investiții aprobat pentru anul 
2022 prin modificarea sumei și includerea titlului proiectului la poziția nr.13.1 
Bugetare participativă, rezultând astfel o economie în sumă de 300 mii lei. 

Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.102/2022 
privind cumpărarea imobilelor-terenuri, situate în localitatea Posmuș, Comuna 
Șieu, județul Bistrița-Năsăud, proprietatea domnului Ivan Mihai-Pavel și a 
doamnei Ivan Maria, Biroul coordonare instituţii subordonate, administrare 
patrimoniu, prin adresa nr.ICb/16202/15.07.2022 a comunicat înregistrarea 
unei economii în sumă de 198 mii lei pentru obiectivul de investiții „Achiziție 
teren adiacent Castel Posmuș” înscris la poziția nr.7.2.1 din Anexa nr.14 la 
Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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Astfel, față de cele prezentate mai sus, economiile în sumă de 600 mii 
lei rezultate la bugetul local pot fi redistribuite la capitolul 84.02 
„Transporturi”, subcapitol 84.02.03 „Transport rutier”, paragraful 84.02.03.01 
„Drumuri și poduri”, secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii”. 

Ca urmare a finalizării proiectelor de investiții „U.P.U. - S.M.U.R.D. - 
Spitalul Județean de Urgență Bistrița - reabilitare, modernizare, extindere și 
dotare” COD SMIS 121312” (termen de finalizare 31.05.2022), respectiv 
„Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de 
Urgență Bistrița, situate pe str.Alba Iulia, nr.7, Bistrița, județul Bistrița-
Năsăud" COD SMIS 117755 (termen de finalizare 30.06.2022), Serviciul 
managementul investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, drumuri 
județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.IIIA/15982 din 
13.07.2022 solicită redistribuirea sumelor rămase disponibile pentru 
acoperirea necesarului preconizat pe anul 2022 la alte obiective de investiții 
aflate în derulare, după cum urmează: 

 - diminuarea cu suma de 675 mii lei a obiectivului de investiții „U.P.U. - 
S.M.U.R.D. - Spitalul Județean de Urgență Bistrița - reabilitare, modernizare, 
extindere și dotare” COD SMIS 121312, înscris la poziția nr. 6.6.1 din Anexa 
nr.14 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe 
anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu modificările și complerările 
ulterioare; 

 - diminuarea cu suma de 41 mii lei a obiectivului de investiții „Creșterea 
eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență 
Bistrița, situate pe str.Alba Iulia, nr.7, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud" COD 
SMIS 117755, înscris la poziția nr.6.6.3 din Anexa nr.14 la Hotărârea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările 
pe anii 2023-2025, cu modificările și complerările ulterioare; 

 - majorarea cu suma de 96 mii lei a obiectivului de investiții 
„Reabilitarea corpurilor de clădire în care îsi desfășoară activitatea 
Laboratorul TBC și Arhiva Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență 
Bistrița, situate pe str.Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, înscris 
la poziția nr.6.5.1 din Anexa nr.14 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-
Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu 
modificările și complerările ulterioare; 

 - majorarea cu suma de 300 mii lei a obiectivului de investiții 
„Reabilitarea și restaurarea Castelului din localitatea Posmuș" COD SMIS 
116578, înscris la poziția nr.7.7.1 din Anexa nr.14 la Hotărârea Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 
2023-2025, cu modificările și complerările ulterioare; 
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 - majorarea cu suma de 320 mii lei a obiectivului de investiții „Creșterea 
eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență 
Bistrița, situate pe str.Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud" COD 
SMIS 117754, înscris la poziția nr.6.6.4 din Anexa nr.14 la Hotărârea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările 
pe anii 2023-2025, cu modificările și complerările ulterioare. 

 
Astfel, având în vedere cele expuse mai sus, în structura cheltuielilor 

bugetului local este necesară efectuarea următoarelor modificări: 
1. Majorarea cu suma de 65 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 

54.02 „Alte servicii publice generale”, paragraful 54.02.50 „Alte servicii 
publice generale”, din care 42 mii lei la secțiunea de dezvoltare, Titlul XII 
„Active nefinanciare”, art.71.01.30 „Alte active fixe” și 23 mii lei la secțiunea 
de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii”, art.20.01.30 „Alte bunuri şi servicii 
pentru întreţinere şi funcţionare”; 

 2. Diminuarea cu suma de 300 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
66.02 „Sănătate”, Secțiunea de dezvoltare, rezultată astfel: 

- diminuarea cu suma de 675 mii lei la paragraful 66.02.06.12 „Spitale 
generale - Proiect „UPU - SMURD - Spitalul Județean de Urgență Bistrița - 
reabilitare, modernizare, extindere și dotare” COD SMIS 121312”, Titlul X 
„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020”, art.58.01.03 „Cheltuieli neeligibile”; 

- diminuarea cu suma de 41 mii lei la paragraful 66.02.05.502 „Alte  
cheltuieli în domeniul sănătății - Proiect „Creșterea eficienței energetice a 
Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe 
str.Alba Iulia, nr.7, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud" COD SMIS 117755, Titlul 
X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020”, art.58.01.03 „Cheltuieli neeligibile”; 

- majorarea cu suma de 320 mii lei la paragraful 66.02.05.501 „Alte  
cheltuieli în domeniul sănătății - Proiect „Creșterea eficienței energetice a 
Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe 
str.Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud" COD SMIS 117754, Titlul X 
„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020”, art.58.01.03 „Cheltuieli neeligibile”; 

- majorarea cu suma de 96 mii lei la paragraful 66.02.06.011 „Spitale 
generale”, Titlul XII „Active nefinanciare”, art.71.01.30 pentru „Reabilitarea 
corpurilor de clădire în care își desfășoară activitatea Laboratorul TBC și 
Arhiva Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe 
str.Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”; 

3. Diminuarea cu suma de 110 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.03 „Servicii culturale”, 
paragraful 67.02.03.02 „Biblioteci publice comunale, orășenești și municipale” 
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Titlul I „Cheltuieli de personal” și majorarea cu aceeași sumă la Titlul II 
„Bunuri și servicii”; 

4. Diminuarea cu suma de 102 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.03 „Servicii culturale”, 
paragraful 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei” 
secțiunea de funcționare, din care 85 mii lei de la art.59.11 „Asociații și 
fundații” și 17 mii lei de la art.59.20 „Sume destinate finanțării programelor 
sportive realizate de structurile sportive de drept privat”; 

5. Diminuarea cu suma de 198 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.03 „Servicii culturale”, 
paragraful 67.02.03.121 „Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice” 
secțiunea de dezvoltare, Titlul XII „Active nefinanciare”, art.71.01.01 
„Construcții”; 

6. Majorarea cu suma de 300 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.03 „Servicii culturale”, 
paragraful 67.02.03.122 „Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice” 
secțiunea de dezvoltare, Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, art.58.01.03 
„Cheltuieli neeligibile”; 

7. Diminuarea cu suma de 1.700 mii lei a creditelor bugetare aprobate la 
secțiunea de funcționare și majorarea cu aceeași sumă creditelor bugetare 
aprobate la secțiunea de dezvoltare în cadrul capitolului 67.02 „Cultură, 
recreere și religie”, subcapitol 67.02.05 „Servicii sportive”, paragraful 
67.02.05.01 „Sport”, Ttlul VI „Transferuri între unități ale administrației 
publice”; 

8. Diminuarea cu suma de 250 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
68.02 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 68.02.05 „Asistență socială 
în caz de boli și invalidități”, paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz 
de invaliditate”, Titlul IX „Asistență socială”, art.57.02.02 „Ajutoare sociale în 
natură”; 

9. Diminuarea cu suma de 1.600 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
68.02 „Asigurări și asistență socială”, Titlul I „Cheltuieli de personal” și 
majorarea cu aceeași sumă la Titlul II „Bunuri și servicii” din care: 45 mii lei  
la paragraful 68.02.04 „Asistență acordată persoanelor în vârstă”, 510 mii lei 
la paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz de invaliditate” și 1.045 mii 
lei la paragraful 68.02.06 „Asistență socială pentru familie și copii”. 

10. Majorarea cu suma de 72 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
68.02 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 68.02.50 „Alte cheltuieli în 
domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XII 
„Active nefinanciare”, art.71.01.30 „Alte active fixe”; 

11. Diminuarea cu suma de 300 mii lei creditelor bugetare la capitolul 
87.02 „Alte acțiuni economice”, subcapitol 87.02.50 „Alte acțiuni economice”, 
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secțiunea de dezvoltare, Titlul XII „Active nefinanciare”, art.71.01.30 „Alte 
active fixe”. 

Cu sumele prevăzute la pct.3 se rectifică bugetul de cheltuieli al 
Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud, iar cu sumele prevăzute 
la pct.7 și pct.8 se rectifică bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, bugete aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud nr.24/2022, cu modificările și 
completările ulterioare.  

 Pentru desfășurarea în bune condiții a activității până la sfârșitul anului, 
Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistriţa prin adresa 
nr.1521/05.07.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu 
nr.I/15927/05.07.2022 și Serviciul Public Județean SALVAMONT Bistrița-
Năsăud din cadrul structurii Arhitect-șef a Consiliului Județean Bistrița-
Năsăsud, prin adresa nr.IVB/16158 din 15.07.2022, a solicitat efectuarea de 
virări de credite în cadrul bugetelor aprobate pentru anul 2022. 

 

Spitalul Județean de Urgență Bistrița, ca urmare a încheierii de acte 
adiționale pentru suplimentarea sumelor contractate inițial cu Casa Județeană 
de Asigurări Sănătate Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.9361/14.07.2022, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.I/16069/14.07.2022, 
a solicitat suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 cu 
suma de 3.910 mii lei la Secțiunea de funcționare și efectuarea de virări de 
credite.  

Astfel, urmare a solicitării Clubului Sportiv „Gloria 2018” Bistrița-Năsăud 
și Spitalului Județean de Urgență Bistrița, este necesară modificarea 
veniturilor bugetului instituțiilor publice și activităţilor finanțate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2022, după cum urmează: 

- majorarea cu suma de 3.910 mii lei la cod venit 33.10.21 „Venituri din 
contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate”; 

- diminuarea cu suma de 1.700 mii lei la cod venit 43.10.09 „Subvenții 
pentru instituții publice” și majorarea cu aceeși sumă la cod venit 43.10.19 
„Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare”. 
 Concomitent, în structura cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și 
activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 vor 
avea loc următoarele modificări: 

- majorarea cu suma de 3.910 mii lei la capitolul 66.10 „Sănătate”, 
paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, secțiunea de funcționare, Titlul II 
„Bunuri și servicii”; 

- diminuarea cu suma de 1700 mii lei a creditelor bugetare aprobate la 
secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii” și majorarea cu aceeași 
sumă creditelor bugetare aprobate la secțiunea de dezvoltare, Titlul XII 
„Active nefinanciare” în cadrul capitolului 67.10 „Cultură, recreere și religie”, 
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subcapitol 67.10.05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 67.10.05.01 
„Sport”. 
         În consecință, cu aceste sume, se rectifică bugetele de venituri și 
cheltuieli ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița și Clubului Sportiv „Gloria 
2018” Bistrița-Năsăud aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-
Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu 
modificările și completările ulterioare. 

  

Potrivit prevederilor art.49 alin.(4) și alin.(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar se pot efectua virări de 
credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la 
un program la altul, cu aprobarea autorităţilor deliberative, pe baza 
justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite. 

Astfel, pentru desfășurarea în bune condiții a activității este necesară și 
efectuarea de virări de credite, conform dispozițiilor legale în vigoare.   

De asemenea, urmare a solicitărilor structurilor aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și ale instituțiilor publice 
aflate în subordinea acestuia, se impune modificarea și completarea Anexei 
nr.4 -Programul de investiţii cu finanțare din bugetul unității administrativ-
teritoriale pe anul 2022 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
nr.75/2022 privind a doua rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022, prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr.6 
la proiectul de hotărâre, respectiv modificarea și completarea Anexei nr.15 – 
Program de lucrări de întreţinere și reparaţii drumuri județene pe anul 2022 
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe 
anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, prin înlocuirea acesteia cu Anexa 
nr.7 la proiectul de hotărâre. 
 

Față de cele prezentate, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale 
pentru ca Proiectul de hotărâre privind a treia rectificare a bugetului 
de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022, să 
fie supus analizei și dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Judeţean 
Bistriţa-Năsăud. 
 
 

       DIRECTOR EXECUTIV,       DIRECTOR EXECUTIV, 
        Teofil Iulian Cioarbă                Ciprian Ceclan-Oprea 
                      

     
 
 

Întocmit: Feier Adriana Claudia, consilier superior/1 ex. ________ 
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