
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

   
  CONSILIUL JUDEŢEAN    

                                          
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.VIII/28910 din 20.12.2022 
privind a zecea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 
 
 

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

Având în vedere: 
-  Referatul de aprobare nr.VIII/28908 din 20.12.2022 al Președintelui 

Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 
- raportul comun nr.I/28914 din 20.12.2022 al Direcţiei economice și  

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

- adresele nr.IIIA/28648 și nr.IIIA/28763 din 19.12.2022 ale Serviciului 
managementul investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, drumuri 
județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 

- adresa nr.IIIBa/28654 din 19.12.2022 a Serviciului administrare 
drumuri județene din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud; 

- prevederile Hotărârii  Guvernului nr.1508/2022 privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale; 

- 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.189/2022 
privind a noua rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului 
Bistriţa-Năsăud pe anul 2022; 

- avizul nr.IIA/____din __.__.2022 al Comisiei economice; 
- avizul nr.IIA/____din __.__.2022  al Comisiei de administraţie; 
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- 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.  
(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 modifică și completează Anexa nr.6 - Programul de 

investiţii cu finanțare din bugetul unității administrativ-teritoriale pe anul 2022 
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.189/2022 privind a noua 
rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe 
anul 2022, care se înlocuiește cu Anexa nr.4 la prezenta hotărâre. 

(2) Se modifică Anexa nr.7 – Programul de lucrări de întreţinere și 
reparaţii drumuri județene pe anul 2022 la Hotărârea Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud nr.189/2022 privind a noua rectificare a bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022, care se înlocuiește cu 
Anexa nr.5 la prezenta hotărâre. 

 
Art.4 Se aprobă efectuarea de virări de credite conform prevederilor în 

vigoare. 
 
Art.5 Anexele nr.1-5 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. 
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Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Direcţia economică și Direcția investiții, drumuri județene din 
cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. 

 
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; 
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 

 
INIȚIATOR: 

PREŞEDINTE, 
EMIL RADU MOLDOVAN  

 
 
 
 
 

    Aviz de legalitate: 
                                           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                         ALEXANDRINA-CRINA BORȘ 
             
 
 
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 Codul administrativ). 

 
Viza CFP 

Compartimentul juridic, 
coordonare consilii locale 

Serviciul resurse umane, 
organizare, relația cu consiliul 

județean 
Nume, prenume, funcție Mileșan Gabriela, 

consilier superior 
Borgovan Paul-Ioan, 

șef serviciu 

Semnătura: Semnătura: Semnătura: 

Data: Data:20.12.2022 Data: 20.12.2022 

 































































































CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CABINET PREŞEDINTE  
Nr.VIII/28908 din 20.12.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

a Proiectului de hotărâre privind a zecea 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. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.1508/2022 privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale publicată în 
Monitorul Oficial al României nr.1220 din 19.12.2022, a fost repartizată 
Județului Bistriţa–Năsăud suma de 10.000 mii lei pentru suplimentarea 
sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2022, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital. 

Serviciul managementul investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, 
drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud comunică faptul că 
au mai fost semnate trei contracte de finanțare încheiate între Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Coordonator de 
investiții pentru Programul Național de Redresare și Reziliență și Județul 
Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar al finanțării, pentru următoarele 
proiecte: „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1” 
cod C5-B2.1.a-120, „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Beclean” cod C5-B2.1.a-121 și „Renovare energetică la imobilul 
situat în localitatea Năsăud, str.Vasile Nașcu, nr.47, jud. Bistrița-Năsăud” cod 
C5-B2.1.a-189, pentru derularea cărora este necesară cuprinderea acestora 
în buget, respectiv în Programul de investiţii pe anul 2022. 

De asemenea, serviciul susmenționat solicită suplimentarea cu 10.160 
mii lei a sumelor aprobate pentru anul 2022 din care 1.160 mii lei pentru 
obiectivul „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” cuprins 
la poziția 6.5.1 din Programul de investiţii pe anul 2022 și 9.000 mii lei pentru 
obiectivul „Realizare rețea colectare și descărcare ape pluviale‟ localitatea 
Unirea, Str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” 
cuprins la poziției nr.11.2.5 din Programul de investiții pe anul 2022, iar 
Serviciul administrare drumuri județene din cadrul Direcției investiții, drumuri 
județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, solicită suplimentarea cu 
4.062 mii lei a sumelor alocate în anul 2022 din care 146 mii lei pentru 
secțiunea de funcționare și 3.916 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare 
necesari după cum urmează: 1.460 mii lei pentru obiectivul de investiții 
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„PT+Execuție – Modernizare DJ 154D, km 16+120-17+515, Budurleni-Brăteni 
(Tronson 1)” cuprins la poziția 12.3.4 din Programul de investiţii pe anul 2022 
și 2.456 mii lei obiectivul de investiții „Amenajări exterioare pentru agrement, 
dotări sportive și funcțiuni complexe la Complexul Sportiv situat în localitatea 
Unirea, Str.Aerodromului, Nr.33, Municipiul Bistrița” cuprins la poziția 12.3.6 
din Programul de investiţii pe anul 2022. 

Astfel, conform Notei de fundamentare nr.IA/28898 din 20.12.2022 
întocmită de către Serviciul buget, monitorizare investiții din cadrul Direcției 
economice a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, propun rectificarea 
bugetului judeţului Bistrița-Năsăud pe anul 2022 prin majorarea veniturilor 
bugetului local cu suma de 10.030 mii lei, după cum urmează: 

- la cod venit 11.02.06 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale”, cu suma de 10.000 mii lei; 

- la cod venit 42.02.89 „Alocări de sume din PNRR aferente 
componentei împrumut” cu suma de 30 mii lei. 
 În consecință, în structura cheltuielilor bugetului local este necesară 
efectuarea următoarelor modificări: 

1. Majorarea cu suma de 30 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
65.02 „Învățământ”, subcapitol 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul 
învățământului”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR”; 

2. Majorarea cu suma de de 1.160 mii lei a creditelor bugetare la 
capitolul 66.02 „Sănătate”, paragraful 66.02.06.11 „Spitale generale”,  
secţiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”, pentru obiectivul 
„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” cuprins 
la poziția 6.5.1 din Programul de investiţii pe anul 2022;  

3. Majorarea cu suma de 4.778 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
80.02 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, paragraful 
80.02.01.30 „Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice, comerciale şi 
de muncă”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”, pentru 
obiectivul „Realizare rețea colectare și descărcare ape pluviale‟ localitatea 
Unirea, Str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, 
cuprins la poziția 11.2.5 din Programul de investiţii pe anul 2022;  

4. Majorarea cu suma de 4.062 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
84.02 „Transporturi”, paragraful 84.02.03.01 „Drumuri și poduri”, din care 
146 mii lei la secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii” și 3.916 mii 
lei la secţiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”, după cum 
urmează: 1.460 mii lei pentru obiectivul de investiții „PT+Execuție – 
Modernizare DJ 154D, km 16+120-17+515, Budurleni-Brăteni (Tronson 1)” 
cuprins la poziția 12.3.4 din Programul de investiţii pe anul 2022 și 2.456 mii 
lei obiectivul de investiții „Amenajări exterioare pentru agrement, dotări 
sportive și funcțiuni complexe la Complexul Sportiv situat în localitatea 
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Unirea, Str.Aerodromului, Nr.33, Municipiul Bistrița” cuprins la poziția 12.3.6 
din Programul de investiţii pe anul 2022. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune modificarea și 
completarea Anexei nr.6 - Programul de investiţii cu finanțare din bugetul 
unității administrativ-teritoriale pe anul 2022 la Hotărârea Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud nr.189/2022 privind a noua rectificare a bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022, prin înlocuirea acesteia 
cu Anexa nr.4 la proiectul de hotărâre, respectiv modificarea Anexei nr.7 – 
Program de lucrări de întreţinere și reparaţii drumuri județene pe anul 2022 
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.189/2022 privind a noua 
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe 
anul 2022, prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr.5 la proiectul de hotărâre. 
 De asemenea, pentru desfășurarea în bune condiții a activității propun 
și efectuarea de virări de credite, conform dispozițiilor legale în vigoare. 
 

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea Proiectului de 
hotărâre privind a zecea 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 
Nr.IA/28898 din 20.12.2022                                 Aprobat,   
         Administrator public 

                                                                      Grigore-Florin Moldovan 
  

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind a zecea 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. 
 Urmare publicării în Monitorul Oficial al României nr.1220 din 
19.12.2022, a Hotărârii Guvernului nr.1508/2022 privind alocarea unei sume 
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul 
de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale, a fost 
repartizată județului Bistriţa–Năsăud suma de 10.000 mii lei pentru 
suplimentarea sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2022, pentru plata unor cheltuieli curente și de 
capital. 

Serviciul managementul investițiilor publice prin adresa nr.IIIA/28648 
din 19.12.2022, comunică faptul că au mai fost semnate trei contracte de 
finanțare încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației în calitate de Coordonator de investiții pentru Programul 
Național de Redresare și Reziliență și Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de 
Beneficiar al finanțării, pentru următoarele proiecte: „Renovare energetică la 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1” cod C5-B2.1.a-120, „Renovare 
energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean” cod C5-B2.1.a-121 
și „Renovare energetică la imobilul situat în localitatea Năsăud, str.Vasile 
Nașcu, nr.47, jud. Bistrița-Năsăud” cod C5-B2.1.a-189. 

Drept urmare, este necesară rectificarea bugetului judeţului Bistrița-
Năsăud pe anul 2022, prin majorarea veniturilor bugetului local cu suma de 
10.030 mii lei, după cum urmează: 

- la cod venit 11.02.06 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale”, cu suma de 10.000 mii lei; 

- la cod venit 42.02.89 „Alocări de sume din PNRR aferente 
componentei împrumut” cu suma de 30 mii lei. 

Serviciul managementul investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, 
drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa 
nr.IIIA/28763/19.12.2022, solicită suplimentarea cu 10.160 mii lei a sumelor 
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aprobate pentru anul 2022 din care 1.160 mii lei pentru obiectivul 
„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” cuprins 
la poziția 6.5.1 din Programul de investiţii pe anul 2022 și 9.000 mii lei pentru 
obiectivul „Realizare rețea colectare și descărcare ape pluviale‟ localitatea 
Unirea, Str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” 
cuprins la poziției nr.11.2.5 din Programul de investiții pe anul 2022.  

Serviciul administrare drumuri județene din cadrul Direcției investiții, 
drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa 
nr.IIIBa/28654/19.12.2022, solicită suplimentarea cu 4.062 mii lei a sumelor 
alocate în anul 2022 din care 146 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 
3.916 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare necesari după cum urmează: 
1.460 mii lei pentru obiectivul de investiții „PT+Execuție – Modernizare DJ 
154D, km 16+120-17+515, Budurleni-Brăteni (Tronson 1)” cuprins la poziția 
12.3.4 din Programul de investiţii pe anul 2022 și 2.456 mii lei obiectivul de 
investiții „Amenajări exterioare pentru agrement, dotări sportive și funcțiuni 
complexe la Complexul Sportiv situat în localitatea Unirea, Str.Aerodromului, 
Nr.33, Municipiul Bistrița” cuprins la poziția 12.3.6 din Programul de investiţii 
pe anul 2022. 

 
 În consecință, în structura cheltuielilor bugetului local este necesară 
efectuarea următoarelor modificări: 

1. Majorarea cu suma de 30 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
65.02 „Învățământ”, subcapitol 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul 
învățământului”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR”; 

2. Majorarea cu suma de de 1.160 mii lei a creditelor bugetare la 
capitolul 66.02 „Sănătate”, paragraful 66.02.06.11 „Spitale generale”,  
secţiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”, pentru obiectivul 
„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” cuprins 
la poziția 6.5.1 din Programul de investiţii pe anul 2022; 

 3. Majorarea cu suma de 4.778 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
80.02 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, paragraful 
80.02.01.30 „Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice, comerciale şi 
de muncă”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”, pentru 
obiectivul „Realizare rețea colectare și descărcare ape pluviale‟ localitatea 
Unirea, Str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, 
cuprins la poziția 11.2.5 din Programul de investiţii pe anul 2022; 

4. Majorarea cu suma de 4.062 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
84.02 „Transporturi”, paragraful 84.02.03.01 „Drumuri și poduri”, din care 
146 mii lei la secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii” și 3.916 mii 
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lei la secţiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”, după cum 
urmează: 1.460 mii lei pentru obiectivul de investiții „PT+Execuție – 
Modernizare DJ 154D, km 16+120-17+515, Budurleni-Brăteni (Tronson 1)” 
cuprins la poziția 12.3.4 din Programul de investiţii pe anul 2022 și 2.456 mii 
lei obiectivul de investiții „Amenajări exterioare pentru agrement, dotări 
sportive și funcțiuni complexe la Complexul Sportiv situat în localitatea 
Unirea, Str.Aerodromului, Nr.33, Municipiul Bistrița” cuprins la poziția 12.3.6 
din Programul de investiţii pe anul 2022. 

Astfel, urmare celor prezentate mai sus, se impune modificarea și 
completarea Anexei nr.6 - Programul de investiţii cu finanțare din bugetul 
unității administrativ-teritoriale pe anul 2022 la Hotărârea Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud nr.189/2022 privind a noua rectificare a bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022, prin înlocuirea acesteia 
cu Anexa nr.4 la proiectul de hotărâre, respectiv modificarea Anexei nr.7 – 
Program de lucrări de întreţinere și reparaţii drumuri județene pe anul 2022 
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.189/2022 privind a noua 
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe 
anul 2022, prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr.5 la proiectul de hotărâre. 

De asemenea, pentru desfășurarea în bune condiții a activității până la 
sfârșitul anului este necesară și efectuarea de virări de credite, conform 
dispozițiilor legale în vigoare. 

 
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 zecea 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, 
Marian-Gabriel Pop 

 
 
 
 

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/28914 din 20.12.2022 

 
Raport comun 

asupra Proiectului de hotărâre privind  
a zecea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.VIII/28908 din 20.12.2022 al Președintelui 

Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 
- adresele nr.IIIA/28648 și nr.IIIA/28763 din 19.12.2022 ale Serviciului 

managementul investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, drumuri 
județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 

- adresa nr.IIIBa/28654 din 19.12.2022 a Serviciului administrare 
drumuri județene din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1508/2022 privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale; 

- 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.189/2022 
privind a noua rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului 
Bistriţa-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 zecea 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. 
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 Urmare publicării în Monitorul Oficial al României nr.1220 din 
19.12.2022, a Hotărârii Guvernului nr.1508/2022 privind alocarea unei sume 
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul 
de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale, a fost 
repartizată județului Bistriţa–Năsăud suma de 10.000 mii lei pentru 
suplimentarea sumelor din taxa pe valarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2022, pentru plata unor cheltuieli curente și de 
capital. 

Serviciul managementul investițiilor publice prin adresa nr.IIIA/28648 
din 19.12.2022, comunică faptul că au mai fost semnate trei contracte de 
finanțare încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației în calitate de Coordonator de investiții pentru Programul 
Național de Redresare și Reziliență și Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de 
Beneficiar al finanțării, pentru următoarele proiecte: „Renovare energetică la 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1” cod C5-B2.1.a-120, „Renovare 
energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean” cod C5-B2.1.a-121 
și „Renovare energetică la imobilul situat în localitatea Năsăud, str.Vasile 
Nașcu, nr.47, jud. Bistrița-Năsăud” cod C5-B2.1.a-189. 

Drept urmare, este necesară rectificarea bugetului judeţului Bistrița-
Năsăud pe anul 2022, prin majorarea veniturilor bugetului local cu suma de 
10.030 mii lei, după cum urmează: 

- la cod venit 11.02.06 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale”, cu suma de 10.000 mii lei; 

- la cod venit 42.02.89 „Alocări de sume din PNRR aferente 
componentei împrumut” cu suma de 30 mii lei. 

Serviciul managementul investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, 
drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa 
nr.IIIA/28763/19.12.2022, solicită suplimentarea cu 10.160 mii lei a sumelor 
aprobate pentru anul 2022 din care 1.160 mii lei pentru obiectivul 
„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” cuprins 
la poziția 6.5.1 din Programul de investiţii pe anul 2022 și 9.000 mii lei pentru 
obiectivul „Realizare rețea colectare și descărcare ape pluviale‟ localitatea 
Unirea, Str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” 
cuprins la poziției nr.11.2.5 din Programul de investiții pe anul 2022.  

Serviciul administrare drumuri județene din cadrul Direcției investiții, 
drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa 
nr.IIIBa/28654/19.12.2022, solicită suplimentarea cu 4.062 mii lei a sumelor 
alocate în anul 2022 din care 146 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 
3.916 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare necesare după cum urmează: 
1.460 mii lei pentru obiectivul de investiții „PT+Execuție – Modernizare DJ 
154D, km 16+120-17+515, Budurleni-Brăteni (Tronson 1)” cuprins la poziția 
12.3.4 din Programul de investiţii pe anul 2022 și 2.456 mii lei obiectivul de 
investiții „Amenajări exterioare pentru agrement, dotări sportive și funcțiuni 
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complexe la Complexul Sportiv situat în localitatea Unirea, Str.Aerodromului, 
Nr.33, Municipiul Bistrița” cuprins la poziția 12.3.6 din Programul de investiţii 
pe anul 2022. 

 
 În consecință, în structura cheltuielilor bugetului local este necesară 
efectuarea următoarelor modificări: 

1. Majorarea cu suma de 30 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
65.02 „Învățământ”, subcapitol 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul 
învățământului”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR”; 

2. Majorarea cu suma de de 1.160 mii lei a creditelor bugetare la 
capitolul 66.02 „Sănătate”, paragraful 66.02.06.11 „Spitale generale”, 
secţiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”,  pentru obiectivul 
„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” cuprins 
la poziția 6.5.1 din Programul de investiţii pe anul 2022;  

 3. Majorarea cu suma de 4.778 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
80.02 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, paragraful 
80.02.01.30 „Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice, comerciale şi 
de muncă”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”, pentru 
obiectivul „Realizare rețea colectare și descărcare ape pluviale‟ localitatea 
Unirea, Str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, 
cuprins la poziția 11.2.5 din Programul de investiţii pe anul 2022;  

4. Majorarea cu suma de 4.062 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 
84.02 „Transporturi”, paragraful 84.02.03.01 „Drumuri și poduri”, din care 
146 mii lei la secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii” și 3.916 mii 
lei la secţiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”, după cum 
urmează: 1.460 mii lei pentru obiectivul de investiții „PT+Execuție – 
Modernizare DJ 154D, km 16+120-17+515, Budurleni-Brăteni (Tronson 1)” 
cuprins la poziția 12.3.4 din Programul de investiţii pe anul 2022 și 2.456 mii 
lei obiectivul de investiții „Amenajări exterioare pentru agrement, dotări 
sportive și funcțiuni complexe la Complexul Sportiv situat în localitatea 
Unirea, Str.Aerodromului, Nr.33, Municipiul Bistrița” cuprins la poziția 12.3.6 
din Programul de investiţii pe anul 2022. 

Astfel, urmare celor prezentate mai sus, se impune modificarea și 
completarea Anexei nr.6 - Programul de investiţii cu finanțare din bugetul 
unității administrativ-teritoriale pe anul 2022 la Hotărârea Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud nr.189/2022 privind a noua rectificare a bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022, prin înlocuirea acesteia 
cu Anexa nr.4 la proiectul de hotărâre, respectiv modificarea Anexei nr.7 – 
Program de lucrări de întreţinere și reparaţii drumuri județene pe anul 2022 
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.189/2022 privind a noua 
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rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe 
anul 2022, prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr.5 la proiectul de hotărâre. 

De asemenea, pentru desfășurarea în bune condiții a activității până la 
sfârșitul anului propunem și efectuarea de virări de credite, conform 
dispozițiilor legale în vigoare. 

 
Față de cele prezentate, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale 

pentru ca Proiectul de hotărâre privind a zecea 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: Adriana-Claudia Feier, consilier superior/1 ex. _______ 
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