
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA

norAnAnr
privind aprobarea bugetului propriu al judelului Suceava 9i a bugetelor

unitifilor subordonate Consiliului Judefean Suceava, pe anul 2021
qi estimirile pentru anii2022 - 2024

Consiliul Judelean Suceava;

Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare al domnului Gheorghe

Judelean Suceava, rc.9903 I 09.04.2021.;

FLUTUR, Preqedintele Consiliului

- Raportul doamnei Irina VASILCIUC, Administrator Public
nr.9904109.O4.2021, in calitate de ordonator principal de credite,

Pre g edintelui Consiliului Judelean Suceav a m.5 42 I 26.10 .2020;
- Raportul Serviciului buget m.9905 IO9.04.202I;
-Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanfe, societdli

comerciale, regii autonome gi servicii;
- Raportul Comisiei pentru otganizare gi dezvoltare urbanisticE, realizarea

lucrdrilor publi.., culte, proteclia monumentelor istorice, administrarea domeniului

public ;i privat;
- prevederile Irgii nr.t5l202L a bugetului de stat pe anul 2021';

- prevederile Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
- prevederile art.4 alin.(1) lit.c) din OrdonanJa Guvernului nt.2612073 privind

int6rirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la carc statul sau

unit[lile administrativ-teritoriale sunt ac]ionari unici ori majoritari sau deJin direct ori

indirect o participalie majoritar6, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;

- pievedeiiie art.1 qi ale art.2 alin.(6) din Ordonanfa Guvernului nt.8212001

privind rtubilit.u unor forme de sprijin financiar pentru unitdfite de cult aparlindnd

cultelor religioase recunoscute din Romdnia, republicatd, cu completdrile ulterioare;

- prevederile art.L0 alin.(a) din trgea m.48912006 privind libertatea religioas6 ;i
regimul general al cultelor, republicatd;

- prevederile art.8 ;i ile art.9 alin(6) din Secliunea 3, Capitolul III din cadrul

Anexei I la Irgea-cadru nr.l53l20l7 a salarizdrii personalului pldtit din fonduri publice,

cu modihcdrile ;i completlrile ulterioare;
in temeiul afi.ln alin.(l) lit.b) qi lit.f), alin.(2) lit.d) qi alin.(3) lit.a) qi al att.l&2

alin.(l) din Ordonanla de urg.nla a Guvernuluinr.5Tl20lg privind Codul administrativ,

cu modificlrile qi completdrile ulterioare,

HOTARA$rE:

Art.l. - Se aprobd bugetul propriu al judefului Suceava pe anul 202L 5i estimdrile

pentru an1i2022-2024, conform anexelor m.1,2 Si2a.
1

al Judefului Suceava,

conform Dispoziliei



Art.z. - Se aprobl Sinteza proiectelor finanlate in cadrul programelor aferente

Politicii de Coeziune a U.8., Politicilor Comune Agricole qi de Pescuit, precum qi altor

facilitali qi instrumente postaderare din perioada de programare 2014 - 2020, conform

anexei nr.3.

Art.3. - Se aprobi Detalierea modului de utilizare, in anuir 2021, a excedentului

bugetului judefului Suceava, inregistrat la finele anului 2020, conform anexei nr.4.

Art.4. - Se aprob[ bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 qi

estimlrile pentru anii 2022 - 2024 ale Centrului Judelean de Resurse ;i Asistenfd

Educalionald Suceava, conform anexei nr.5.

Art.s. - Se aprobd bugetul pe anul 2021 qi estimdrile pentru anii 2022 - 2024 ale

Direcliei Judelene de Eviden{d a Persoanelor Suceava, conform anexei nr.6.

Art.6. - Se aprob[ bugetul pe anul 2021, qi estimlrile pentru anii2022 - 2024 ale

Liceului Tehnologic Special Bivoldrie, pentru activitiJi finan{ate integral din venituri

proprii, conform anexei nr.7.

Art.1. - Se aprobd bugetul pe anul 2O2I qi estimdrile pentru anii 2022 - 2024 ale

Spitalului Judelean de Urgen!6 ,,Sfdntul Ioan cel Nou" Suceava, conform anexelor nr.8,

8a, 8b, 8c si 8d.

Art.8. - Se aprobd bugetul pe anul 2021, gi estimdrile pentru anii 2022 - 2024 aIe

Muzeului Nalional al Bucovinei, conform anexelor nr.9 qi 9a.

Art.9. - Se aprobd bugetul pe anul 2021, Si estimdrile pentru anri 2022 - 2024 ale

Centrului Cultural ,,Bucovina", conform anexelor nr.l"0 qi 10a.

Art.10. - Se aprobl bugetul pe anul 2021 Si estimdrile pentru anii 2022 - 2024 ale

Direc{iei Judelene de Drumuri qi Poduri Suceava, conform anexelor nr.11, 11a, 11b qi

1 Lc.

Art.ll. - Se aprobl bugetul pe anul 202I Si estimirile pentru anii 2022 - 2024 ale

Regiei Autonome Aeroportul ,,$tefan cel Mare" Suceava, conform anexelor m.L2 qi L2a.

Art.Lz. - Se aprobd numirul maxim de posturi finanlate din bugetul judefului

Suceava, pe anul 2021, conform anexei nr.13.

Art.13. - Anexele nr.L - 13 fac parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art,I . - (1) Se aprob[ suplimentarea num[rului de posturi pentru personalul

neclerical angalat in unitdfi de cult din judeful Suceava, ce apa{in unor culte religioase

recunoscute din Romdnia, incepdnd cu data de 0L05.2021, dupd cum urmeaz6:

- I post pentru Biserica Ortodoxd Rusd de Rit Vechi din Romdnia -
Eparhia Moldovei - Parohia,,Sf. Gheorghe" Falticeni;

;n1,ili,::':i"'iH,:ll:ff iffi ;iffJJ*;'i;,iiln#?:Hff "

- 5 posturi pentru Biserica Ortodoxd Romdni - Mitropolia Moldovei qi

Bucovinei - Arhiepiscopia Sucevei Ei R[d[ujilor;
(2) - Se aproba finanjarea din veniturile proprii ale judefului Suceava a

sprijinului financiar sub forml de contribu{ii, pentru posturile aprobate suplimentar;

(3) - Prevederile alin.(l) se aplicd p6nd la aprobarea bugetului propris al

judefului Suceava pe anul 2022.

Art.15. - Serviciul buget al Consiliului Jude{ean Suceava, Centrul Judelean de

Resurse gi Asisten![ Educalionald Suceava, Direclia Judeleand de Eviden![ a Persoanelor

Suceava, Liceul Tehnologic Special Bivolirie, Spitalul Jude{ean de Urgen{6,,Sffintul Ioan

cel Nou" Suceava, Muzeul Nalional al Bucovinei, Centrul Cultural ,,Bucovina", Direclia



Judeleani de Drumuri gi Poduri Suceava gi Regia Autonomd Aeroportul ,,$tefan
Mare" Suceava vor duce la indeplinire prevedeile prezentei hot[rdri.

Secretar gener4l al jy'def ului'

Suceava, 14 aprilte 2021
Nr. 56

Petru T,{NA.sA



CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DTRECTTA JUDETEANA un uvrnnNlA a IERSoANELoR sucEAVA

Anexa nr.6

BUGET DE VENITURI $I CHELTUIELI PE ANUL 2021

SI ESTIMARILE PENTRU ANII 2022.2024
-lei-

Indicatori Cod

Prevpderi 2021

Estimlri
2022

Estimiri
2023

Estimlri
2024

Credite de

angajament

Prevederi/
Credite

bugetare

I 2 3 4 5 6 7

YENITURI TOTAL, din care: 00.01 3.016.893 2.990.000 2.990.000 2.990.00(

I. VENITURILE SECTIUNII DE
FUNCTIONARE. din care:

3.016.893 2.990.000 2.990.000 2.990.00(

33.10 2.400 2.400 2.400 2.40(

A.lte veniturj din prestdri de servicii si alte activitdti 33.10.50 2.400 2.400 2.400 2.40(

lubventii de la alte administratii 43.10 3.014.493 2.987.600 2,98',7.600 2.987.60(

Subvenjii pentm institutii publice 43.10.09 3.014.493 2.987.600 2.987,600 2.987.60(

CHELTUIELI TOTAL, din care: s4.10.10 0 3.016.893 2.990.000 2.990.000 2.990.00(

I. CHELTUIELILE SECTIUNII DE
FUNCTIONARE, din care:

3.016.893 2.990.000 2.990.000 2.990.00(

TITLUL II: Cheltuieli de personal 10 2.710.500 2.720.000 2.'720.000 2.720.00c

Cheltuieli salariale in bani 10.0 r 2.650.500

- salarii debazd 10.01 01 2.533.000

- indemniza{ia de delegare 10.01.13 2.500

- indemniza{ii de hrand

3ontribulii
10.0 t 17 I 1 5,000

10.03 60.000

contribulie asiguratorie pentru muncd 10.03.07 60.000

TITLUL II: Bunuri gi servrcrr 20 3 10.900 270.000 270.000 270.00c

Bunuri Ei servicii 20.01 260.900
- furnituri de birou 20.01 .01 16.100

- materiale pentru curd{enie 20.01.02 6.500

- inc6lzit, iluminat gi fo4a motricd 20.01.03 45.500

- apa, canal gi salubritate 20.01.04 4.100

- carburan{i gi lubrefianli 20.01.05 5.000

- pogt6, telecomunicaJii, radio, tv, internet 20.01.08 I r.400

- materiale gi prestiri servicii cu caracter funcfional 20.01.09 33.700

- alte bunuri gi servicii pentru intreJinere qi funclionare 20.01 .30 1 3 8.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 i!ry
3.000- alte obiecte de inventar 20.05.3 0

Deplasiri, detagdri, transferbri 20.06 30.000

- deplasdri interne, detagiri, transferdri 20.06.01 30.000

J[(i, publica]ii 9i materiale documentare 20.11 2.000

Pregdtire profesionald 20.13 10.000

Alte cheltuieli 20.30 5.000

- prime de asigurare non-viaf6 20.30.03 5.000

TITLUL XXI: Pl6!i efectuate in anii precedenli gi

lgcqpqClg l! anul curent
85 -4.501

- plAti efectuate in anii precedenli Ei recuperate in anul

curent
85.0 1 -4.507

- pl61i efectuate in anii precedenli qi recuperate in anul
85.01 .01 -4.507


