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HOTÃRÂRE  
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli cât şi a listei cu 
obiectivele de investiţii ale Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru 

anul 2023 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 Ianuarie 2023 

 
 

 

Având în vedere: 
 art. 121, alin. (1) din Constituţia României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani nr. 18/05.01.2023; 

 Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul financiar – 
contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului nr. 
19/05.01.2023; 

 Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023; 

 Decizia nr. 11/29.12.2022 a Șefului Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Botoșani; 

 H.C.J. nr. 4/05.01.2023 privind repartizarea sumelor defalcate pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile județene și comunale pe anul 2023 și estimările pentru 

anii 2024 – 2026; 

 H.C.J. nr. 5/05.01.2023 privind repartizarea sumei 
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pe unităţi 
administrativ – teritoriale şi pe destinaţii pe anul 2023 precum şi 
repartizarea sumelor estimate din cota de 6% din impozitul pe 
venit, a cotei de de 20% din 14% din impozitul pe venit şi cota de 
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20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2024 – 2026; 

 H.C.L. nr. 42/2022 privind aprobarea valorilor impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile 
în Comuna Lozna, judeţul Botoşani în anul 2023; 

 art. 39, alin. (3) – (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administaţia publică, republicată; 

 rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

 art. 3, art. 87, alin. (3), art. 88, art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. 
(a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin. 
(1) şi alin. (2), art. 198, alin. (1) şi alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

 
 

hotărăşte 
 

Art. 1  (1) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, 
judeţul Botoşani pentru anul 2023, conform anexei nr. 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(2) Suma de 1.044.000 lei, provenită din Fondul de rulment este folosită la 
Secțiunea de dezvoltare. 

 
Art. 2  Aprobă Lista obiectivelor de investiţii ale Comunei Lozna, 

judeţul Botoşani pentru anul 2023, conform anexei nr. 2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
          Art. 3  Prezenta Hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Art. 4  Primarul Comunei prin Compartimentul financiar – contabil 
din cadrul Aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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Art. 5   Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 
intermediul Secretarului General al Comunei: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 
- Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 
- Compartimentului financiar – contabil din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei Lozna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 
Consilier local, Secretar General Comună, 

PINTILEI Cătălin MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lozna 
Nr. 4 din 30 Ianuarie 2023 
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Anexă la H.C.L. nr. 4/30.01.2023 
 
Secțiunea de funcționare – 3.718.000 lei 
Secțiunea de dezvoltare – 2.343.000 lei (1.044.000 lei Fondul de 
rulment) 
 

Explicaţii 
Sume 
-lei- 

VENITURI TOTALE 5017000 

 impozit venit transfer proprietăţi imbiliare 2.000 

 cote defalcate din impozit pe venit 205.000 

 cote alocate de C.J. pentru echilibrare 241.000 

 sume repart din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 400.000 

 impozit clădiri persoane fizice 32.000 

 impozit clădiri persoane juridice 14.000 

 impozit teren persoane fizice 42.000 

 impozit teren personae juridice 2.500 

 impozit teren extravilan 88.500 

 taxe judiciare de timbru 4.000 

SUME DIN T.V.A.  

 sume din T.V.A. pentru învăţământ 315.000 

 sume din T.V.A. pentru asistenţi personali şi 
indemnizaţii persoane handicap 

830.000 

 sume din TVA pentru drumuri 50.000 

 sume din T.V.A. pentru echilibrare 1.153.000 

 taxă mijloace transport persoane fizice 127.000 

 taxă mijloace transport persoane juridice 50.000 

 taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe 4.000 

 concesiuni şi închirieri 4.000 

 venituri din amenzi 102.000 

 taxe speciale – salubrizare 96.000 

 alte venituri – pază, P.S.I., etc. 15.000 

SUBVENŢII  

 ajutor încălzire 210.000 

 sume –asistent medical comunitar  71.000 

 sume alocate pentru finanțarea obiectivului de investiții:  
„Creșterea eficienței energetice a infrastructurii 
de iluminat public în comuna Lozna, județul 

959.000 



Botoșani„, finanțat prin A.F.M. 

CHELTUIELI  TOTALE 6.061.000 
CAPITOLUL 51.02. 

AUTORITĂŢI PUBLICE 
1.199.000 

 cheltuieli de personal 993.000 

 cheltuieli materiale, din care: 160.000 

o poştă, telefon, internet  34.000 

o furnituri 10.000 

o cheltuieli perfecţionare 10.000 
o deplasări 6.000 
o alte cheltuieli (cotizaţie G.A.L., medicina muncii, 

reparaţii  calculatoare, asistenta soft, abonament 
legislaţie, servicii arhivare, anjare avocat, site, etc.)  

90.000 

o materiale curăţenie 10.000 
o Audit 36.000 

 cheltuieli de investiţii, din care: 10.000 
o Aparatură birotică, imprimante, calculatoare (PC)  10.000 

CAPITOLUL 54.02 
ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE 

20.000 

 fond de rezervă bugetară 20.000 

CAPITOLUL 61.02. 
PROTECŢIE CIVILĂ 

81.000 

 cheltuieli de personal 55.000 

 cheltuieli materiale, din care: 26.000 
o pregătire profesională 5.000 
o deplasări 1.000 
o alte cheltuieli  - verificare stingătoare, materiale 

combatere COVID 
20.000 

CAPITOLUL 65.02. 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

833.000 

 cheltuieli materiale, din care: 224.000 
o furnituri 5.000 
o telefon, internet 10.000 
o deplasări 6.000 
o materiale curaţenie 35.000 
o navetă + alte cheltuieli 45.000 
o piese de schimb 10.000 
o motorină 15.000 
o iluminat – încălzire 35.000 
o alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare 20.000 
o materiale pentru functionare 19.000 
o materiale sanitare 5.000 



o cărţi, pulicaţii 2.000 
o pregătire profesională 7.000 
o obiecte de inventar 5.000 
o apa, canal, salubrizare 7.000 
o sume copii nevoi speciale Consiliul Judeţean 7.000 
o tichete pentru grădiniţă 25.000 
o alte cherltuieli – burse 127.000 

 cheltuieli de investiţii, din care: 450.000 
o Modernizare Corp A al Școlii gimnaziale nr. 2 

Străteni  
450.000 

Capitolul 66.02. 
ALTE INSTITUŢII ŞI ACŢIUNI SANITARE 

74.000 

 cheltuieli de personal 71.000 

 cheltuieli materiale, din care: 3.000 

o deplasări alte cherltuieli – burse 500 

o obiecte inventar + materiale 2.500 

Capitolul  67.02. 
CĂMINE CULTURALE 

136.000 

 cheltuieli personal 55.000 

 cheltuieli materiale, din care: 81.000 
o deplasări 1.000 
o alte cheltuieli (50 ani căsătorie, cheltuieli protocol 

sărbători, dotare mobilier Muzeu, etc.) 
60.000 

o culte religioase 20.000 
Capitolul 68 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
1.120.000 

 cheltuieli personal 655.000 

 cheltuieli materiale, din care: 10.000 

o deplasări bolnavi 5.000 

o serviciii special de recuperare și socializare 5.000 

o indemnizaţii bolnavi 245.000 

o ajutor încălzire 210.000 

CAPITOLUL 70 
GOSPODĂRIA COMUNALĂ 

2.508.000 

 cheltuieli personal 285.000 

 cheltuieli materiale, din care: 350.000 
o iluminat 110.000 
o motorină 40.000 

o piese de schimb 10.000 
o apă, canal, salubrizare 120.000 



  
 
 
BUGET SURSA E 
 
VENITURI, din care: 8.000 
- Cămin Cultural 4.000 
- Școala gimnazială Gheorghe Popovici Lozna 4.000 

CHELTUIELI, din care: 8.000 
- Cămin Cultural 4.000 
- Școala gimnazială Gheorghe Popovici Lozna 4.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                             

o alte cheltuieli pentru întreţinere şi funcţionare 
(asigurări, rovinete, reparaţii, etc.)  

70.000 

 cheltuieli de investiţii, din care:  
o S.F. – uri şi proiecte, cofinanțare proiecte 600.000 
o Amenajare trotuoare, achiziționat și montat rigole 

betonate str. Culturii, sat Lozna, comuna Lozna 
180.000 

o Plan Urbanistic General 134.000 
o Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public în comuna Lozna, județul Botoșani 
959.000 

CAPITOLUL 84 
DRUMURI SI PODURI 

90.000 

 Materiale: 80.000 

o piatră 80.000 

 cheltuieli de investiţii, din care: 10.000 

o achiziție teren 10.000 



Surse 

proprii

Credite 

externe

Fonduri 

guvernamentale

0 2 3 4 5 6 7

2343000 2343000 1384000 959000

134000 134000 134000

2189000 2189000 1230000 959000

20000 20000 20000

3 134000 134000 134000

1
494000 494000 494000

2
180000 180000 180000

3
1065000 959000 106000 959000

4
450000 450000 450000

1
10000 10000 10000

2
10000 10000 10000

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 4/30.01.2023

Cheltuieli din 

total surse de 

finanţare

LISTA

Finanţate din:
Nominalizarea pe obiective de investiţii, dotări şi alte cheltuieli de 

investiţii

obiectivelor de investiţii pe anul 2023 cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul Comunei Lozna, judeţul Botoşani

Nr. 

crt.

 lei

CAPITOLUL A - Lucrări în continuare

CAPITOLUL B - Lucrări noi

Plan Urbanistic General

Amenajare trotuoare, achiziționat și montat rigole betonate str. 

Culturii, sat Lozna, comuna Lozna

din care:

S.F. - uri și proiecte, cofinanțare proiecte

1

TOTAL

CAPITOLUL C - Dotări şi alte cheltuieli

CAPITOLUL A - Lucrări în continuare

Valoare 

totală

Influenţe   

+/-

CAPITOLUL B - Lucrări noi

Aparatură birotică, imprimante, calculatoare (PC) 

Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 

în comuna Lozna, județul Botoșani

Achiziție teren

CAPITOLUL C - Dotări şi alte Cheltuieli

Modernizare Corp A al Școlii gimnaziale nr. 2 Străteni 


