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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. 148 din 18.07.2022 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. 28.297 din 12.07.2022; Rapoartele de specialitate 
întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 28.303/12.07.2022 și nr. 28.304/12.07.2022 şi de Avizul 
cu nr. 28.297 din 20.07.2022 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 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.152/22/22.06.2022; 
➢ adresa Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca nr. 

1.292/27.04.2022; 
➢ adresa Filarmonicii de Stat Transilvania Cluj nr. 1.133/29.06.2022; 
➢ adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Cluj nr. 1.190/27.06.2022; 
➢ adresa Companiei de Apă Someș S.A. nr. 27.652/DF/SCF din 27.06.2022; 
➢ adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj nr. 32.518 

/14.07.2022; 
➢ adresa Școlii Gimnaziale Speciale C.R.D.E.I.I. nr. 929/15.06.2022;  
➢ adresele Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa nr. 2.388/23.05.2022 și nr. 

3.156/05.07.2022; 
➢ adresa Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna Câmpia Turzii” nr. 102/05.01.2022; 
➢ adresa Spitalului Municipal Gherla nr. 123/05.01.20022; 
➢ adresa Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca nr. 9.327/11.07.2022; 
➢ adresa Spitalului Clinic de Recuperare Cluj nr. 11.592/12.07.2022; 
➢ adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca nr. 13.282/12.07.2022; 
➢ adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj nr. 30.709/14.07.2022; 
➢ adresa Direcției de Administrare și Exploatare a Stadionului Cluj Arena nr. 

28.909/14.07.2022; 
 
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 
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; 
➢ Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității 

de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate 
consumului uman; 

➢ Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 21/2022 privind aprobarea bugetului 
general propriu al Județului Cluj pe anul 2022; 
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➢ 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; 
 
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 1.568.867,33 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 910.563,23 mii lei la venituri și în sumă de 
916.152,45 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 391.637,43 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 518.925,80 mii lei la venituri 
și în sumă de 524.515,02 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 51.02 “Autorități executive”- suma de 51.097,16 mii lei conform anexei 

nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b) La Capitolul 65.02 “Învățământ”- suma de 69.699,02 mii lei conform anexei nr. 7 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) la Capitolul 66.02 “Sănătate”- suma de 57.913,56 mii lei conform anexei nr. 8 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
d) la Capitolul 68.02 “Asigurări și asistență socială” - suma de 143.538,14 mii lei 

conform anexei nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  
e) la Capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică” - suma de 62.838,92 mii 

lei conform anexei nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  
f) la Capitolul 83.02 “Agricultura, silvicultura” - suma de 26,64 mii lei conform anexei 

nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  
g) la Capitolul 84.02 “Transporturi” - suma de 342.600,26 mii lei conform anexei nr. 

12 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 723.901,77 mii lei atât 
la venituri cât şi la cheltuieli, conform anexei nr. 13 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. 14 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
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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 65.10 “Învățământ” - suma de 61,01 mii lei conform anexei nr. 15 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b) la Capitolul 66.10 “Sănătate” – suma de 646.969,09 mii lei conform anexei nr. 16 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) la Capitolul 67.10 “Cultură, Recreere și religie” – suma de 60.040,18 mii lei conform 

anexei nr. 17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
d) la Capitolul 80.10 “Acțiuni generale economice” – suma de 11.746,45 mii lei 

conform anexei nr. 18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 

Art. 6. Se aprobă rectificarea Programului de investiţii pe anul 2022, pe capitole, 
obiective de investiţii şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, conform anexei nr. 19 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 7. Se aprobă rectificarea Listei detaliate a poziției Alte cheltuieli de investiții pe 
anul 2022 conform anexei nr. 20 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 8. 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. 9.  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. 142 din 27 iunie 2022 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi “pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale 
privind majoritatea de voturi necesară.   

http://www.cjcluj.ro/

