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H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului general propriu al  

Judeţului Cluj pe anul 2022  
 
 
 

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă  ordinară; 
 
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 180 din 19.09.2022 privind 
rectificarea bugetului general propriu al Județelui Cluj pe anul 2022, propus de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, care este însoțit de 
Referatul de aprobare cu nr. 37433 din 16.09.2022; Rapoartele de specialitate 
întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 37.434/16.09.2022 și 37.435 /16.09.2022 şi de Avizul 
cu nr. 37433 din 22.09.2022 adoptat de Comisia de specialitate nr. 2, în conformitate 
cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare;  
 
Ținând cont de: 
➢ adresa Direcției Administrație și Relații Publice nr. 35.918/07.09.2022; 
➢ adresele Direcției Dezvoltare și Investiții/Serviciul Managementul Proiectelor nr. 

37.274/15.09.2022 și nr. 37.624/19.09.2022; 
➢ adresa Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj 

nr. 37510/16.09.2022; 
➢ adresa Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca nr. 

1121/08.09.2022; 
➢ adresa Teatrului de Păpuși Puck nr. 676/12.09.2022; 
➢ adresa Muzeului de Artă Cluj-Napoca nr. 1428/13.09.2022; 
➢ adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca nr. 18277/13.09.2022;  

 
Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 – 156 din Regulamentul 
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020, republicată; 
 
În conformitate cu prevederile: 
➢ art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. a) și alin. (5) pct. a) și d) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

➢ art. 19 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

➢ Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021; 
➢ Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 21/2022 privind aprobarea bugetului 

general propriu al Județului Cluj pe anul 2022; 
➢ Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 29/2022 privind alocarea unor sume din 

fondul de rezervă al bugetului local al Județului Cluj în anul 2022; 
➢ Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 69/2022 privind rectificarea bugetului 

general propriu al Județului Cluj pe anul 2022; 
➢ Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 142/2022 privind rectificarea bugetului 

general propriu al Județului Cluj pe anul 2022; 
➢ Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 159/2022 privind rectificarea bugetului 

general propriu al Județului Cluj pe anul 2022;  
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În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările ulterioare; 

hotărăşte: 
 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Cluj pe anul 2022 în 
sumă de 1.613.296,95 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. (1) Se aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Cluj pe anul 2022 pe 
capitole, subcapitole și titluri, în sumă de 944.246,11 mii lei la venituri și în sumă de 
949.835,33 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
(2) Se aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Cluj pe anul 2022 pe capitole, 
subcapitole și titluri - Secţiunea de funcționare, în sumă de 425.028,31 mii lei, atât 
la venituri cât și la cheltuieli, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
(3) Se aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Cluj pe anul 2022 pe capitole, 
subcapitole și titluri - Secţiunea de dezvoltare, în sumă de 519.217,80 mii lei la 
venituri și în sumă de 524.807,02 mii lei la cheltuieli, diferența fiind acoperită din 
excedentul anului 2021 în suma de 5.589,22 mii lei, conform anexei nr. 4 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(4) Detalierea rectificării bugetului local al Județului Cluj pe anul 2022 pe categorii 
la venituri, respectiv pe capitole și subcapitole la cheltuieli este cuprinsă în anexa 
nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului local al Județului Cluj pe anul 2022 defalcat 
pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:  
a) La Capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale” - suma de 16.733,59 mii lei 

conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b) la Capitolul 65.02“ Învățământ” - suma de 77.197,02 mii lei  conform anexei nr. 7 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) la Capitolul 67.02 “Cultură, recreere, religie” - suma de 108,933,04 mii lei conform 

anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
d) la Capitolul 84.02 “Transporturi” - suma de 357.550,26 mii lei conform anexei nr. 

9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  
 
Art. 4. (1) Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022, în sumă de 
744.703,48 mii lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform anexei nr. 10 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Detalierea rectificării bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 pe categorii la venituri, 
respectiv pe capitole și subcapitole la cheltuieli este cuprinsă în anexa nr. 11 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022, defalcat pe capitole de 
cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:  
a) la Capitolul 66.10 “Sănătate” – suma de 657.360,92 mii lei conform anexei nr. 12 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b) la Capitolul 67.10 “Cultură, Recreere și religie” – suma de 70.450,06 mii lei 

conform anexei nr. 13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 6. (1) Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 
anul 2022, în sumă de 508,09 mii lei la venituri și 591,40 mii lei la cheltuieli, diferența 
fiind acoperită din excedentul anului 2021 în sumă de 83,31 mii lei, conform anexei 
nr. 14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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(2) Detalierea rectificării bugetului din fonduri externe nerambursabile pe anul 
2022 pe categorii la venituri, respectiv pe capitole și subcapitole la cheltuieli, este 
cuprinsă în anexele nr. 15 și 16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 7. Se aprobă rectificarea Programului de investiţii pe anul 2022, pe capitole, 
obiective de investiţii şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, conform anexei nr. 17 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 8. Se aprobă rectificarea Listei detaliate a poziției Alte cheltuieli de investiții pe 
anul 2022, conform anexei nr. 18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 9. Se aprobă alocarea sumei de 30 mii lei din bugetul aprobat în vederea 
finanțării Proiectului ,,Proiect de informare și prevenire a victimizării cetățenilor”,  a 
sumei de 15 mii lei în vederea finanțării Proiectului ,,Sănătate și siguranță în Clujul 
rural” și a sumei de 15 mii lei în vederea finanțării Proiectului ,,Proiect de informare 
privind obligativitatea sterilizării unor animale de companie” în cadrul Capitolului 
54 02- Alte servicii publice generale- ATOP.” 
 
Art. 10. Se aprobă nivelul alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din 
centrele de asistență socială ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Cluj și din unitățile de învățământ special, în sumă de 22 lei/zi/persoană, 
stabilită conform  Legii nr. 143/2022. 
 
Art. 11. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin direcțiile din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Cluj, în colaborare cu entitățile nominalizate în 
anexele la prezenta hotărâre și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Cluj-Napoca. 
 
Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Cluj; Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 
Publice Cluj-Napoca, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet 
”www.cjcluj.ro”. 
 
 
 

                                                                                 Contrasemnează: 
          PREŞEDINTE,                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
               Alin Tișe                                                                Simona Gaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 170 din 29 septembrie 2022 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi “pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale 
privind majoritatea de voturi necesară.   

http://www.cjcluj.ro/

