
ANUNT 
În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea ~r.27312006 privind finanţele publice locale 

Primarul Municipiului Botoşani aduce la cunoştinţă publică
 

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL
 
AL MUNICIPIULUI BOTOSANI PE ANUL 2016
 

VENITURILE TOTALE propuse pe anul 2016, În sumă de 199.451,32 mii lei, pe categorii 
şi surse de finanţare se prezintă astfel: 

A. Venituri din impozite si taxe locale, inclusiv taxele speciale .. 40.827,00 mii lei 
B. Cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) . 49.000,00 mii lei 

C. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale . 186,00 mii lei 

D. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
municipiului - total, din care pentru: . 82.398,00 mii lei 

•	 finanţarea cheltuielilor de personal În invatamantul 
preuniversitar de stat (salarii, sporuri, indemnizaţii şi contribuţii) .... 66.386,00 mii 

lei 
•	 cheltuieli prevăzute de art. 104 alin. 2 lit.b) - d) din Legea
 

educaţiei naţionale (cheltuieli cu pregătirea profesională,
 

evaluarea periodică a elevilor. cheltuieli cu bunuri şi
 

servicii. cheltuieli cu Întreţinerea curentă) . 8.143.00 mii lei 
•	 finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor 

cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare.......................... 7.102.00 mii lei 
•	 finanţarea altor cheltuieli pentru acţiuni descentralizate prevăzute 

de legea bugetului de stat pe anul 2015 (ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu 
lemne. cărbuni şi combustibili petrolier! pentru beneficiarii de ajutor social. 
finanţarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor. finanţarea 

creşelor}.................................................... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 767,00 mii lei 
E. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri........... 50,00 mii lei
 
F. Sume deflcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea 

învătărnântului particular sau confesional acreditat 636,00 mii lei 
G. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 

echilibrarea bugetului local.. .. 2.646,00 mii lei 
H. Subvenţii pentru finanţarea sănătăţii..	 . 2.654,00 mii lei 
I. Subvenţii pentru ajutor Încălzire	 .. 90,00 mii lei 
J. Sume FEN, FEDR şi FSE	 .. 8.824,76 mii lei 
K. Sume din excedentul anului anterior	 .. 3.200,00 mii lei 
L. Împrumut bancar pentru investiţii	 .. 8.939,56 mii lei 

TOTAL VENITURI	 199.451,32 mii lei 

CHELTUIELILE TOTALE propuse a fi finantate În anul 2016, În sumă de 199.451,32 
mii lei, se detaliază pe secţiuni, după cum urmează: 

A. Cheltuielile secţiunii de funcţionare În sumă 177.511,18 mii lei 
B. Cheltuielile sctiunii de dezvoltare În sumă de 21.940,14 mii lei 



A. Cheltuielile secţiunii de funcţionare, În sumă de 177.511,18 mii lei, respectiv cheltuielile 
curente pentru realizarea atribuţiilor şi competenţelor specifice municipiului Botoşani. se detaliază 

pe actiuni şi titluri de cheltuieli astfel: 
Propuneri 2016 I 

Denumirea indicatonlor - Mii lell~ 
10.544,001 AUTORITĂTI PUBLICE - total, din care: 

- cheltuieli de personal 
-~I--_~ ~300~ 

2041,00- bunuri si servicii 
3.278,002 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - total, din care 

~----~-- f--------~--

1248,00 

- bunuri si servicii 

- cheltuieli de personal 

2030,00 
4.737,00DOBANZI3 
5.080,384 ORDINE PUBLICA - total din care: 

- cheltuieli de personal 40,38 

- bunuri si servicii 40,00 

- transferuri pentru Poliţia Locala 5000,00 
5 79.054,00ÎNVĂTĂMÂNT -total, din care 

66876,00 

- bunuri si servicii 

- transferuri 

- asociatii si fundatii 

- burse 

- cheltuieli de personal 

---------...=t -':~~~E 
6 SĂNĂTATE - total, din care _ . 2.699,00 

- cheltuieli de personal 2615,00 

- bunuri si servicii 84,00 
~--------

12.098,207 CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE - total, din care: 
67,20 

- întreţinere grădini publice şi spaţii verzi, finanţare Centrul de Informare 
Turistica, orqanizarea si desfăsuarea de actiuni culturale 

- cheltuieli de personal 

1.134,40 

- transferuri pentru instituţiile de cultură finanţate din bugetul local (Teatrul
 
"M. Eminescu", Teatrul pentru copii ŞI tineret "Vasilache", Filarmonica
 
Botoşani)
 7310,00 

- transferuri pentru Directia Servicii Publice Sport şi Agrement 1486,60 

- sustinerea cultelor 600,00 

- finantare proqrarne sportive si culturale 1500,00 
13.095,608 ASISTENTĂ SOCIALĂ - total, din care 

- cheltuieli de personal (Cantina de Ajutor Social, Centrul social de urgenţă 

pentru persoane fără adăpost. Creşa Municipală, Serviciul Public Local de 
IA";etnIă Socială, drepturile a"'tenl;;oc pe"onah a; persoanelor cu hand;ca, 6,208,:: I~ _ 

- bunuri si servicii ( finanţarea Cantinei de Ajutor Social, Centrul de zi, Creşa 

Municipală şi Serviciul Public Local de Asistenta Socială) 1.645,80 

- ajutor incalzire locuintei şi alte ajutoare 

-tichete sociale - 
- indemnizatii şi transport persoane cu handicap 
SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI lOCUINŢE, total- din care 

- bunuri si servicii (iluminat public şi ornamental, dotari) 
- transferuri pentru Directia Servicii Publice Sport şi Aqrement 

PROTECTIA MEDIULUI - total, din care: 

- bunuri si servicii (salubritate, colectarea deşeurilorv şi canalizare, ecarisaj) 

160,00 

---~~ 
4731,70 
5.420,00 
3316,00 

2104,00 
13.687,00 
13687,00 

9 

10 

11 COMBUSTIBIL SI ENERGIE - total, din care: 
-~

- subventii enerqie termica si cheltuieli curente 
TRANSPORTURI SI COMUNICATII - total, din care: 

- bunuri si servicii (reparaţii curente străzi, marcaje rutiere, indicatoare 
circulajie) 

- subventii transport in comun ( transport tramvaie si maxi taxi) - 

- rambursari de credite interne 

TOT Al CHELTUIELI secţiunea de funcţionare 

5.600,00 
-----~---~ 

5.600,00 
22.218,00 

5160,00 

_____ 400Q..QQ.. 
13058,00 

177.511,18 

12 
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B. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, în sumă de 21.940,14 mii lei reprezintă cheltuielile 
destinate obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul instrumentelor structurale, din programe 
naţionale şi programe locale, astfel: 

>- Parcul Regional de Agrement Turistic şi Sportiv "Cornisa" Botoşani - Axa 5.2 
POR 2007 - 2013; 

>- Reabilitare şi modernizare Teatrul .Jvl.Eminescu" Botoşani; 

>- Reabilitarea termică în vederea creşterii eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe din municipiul Botoşani; 

>- Executie utilitati locuinte Ansamblu locuinţe Soseaua Iasului; 
>- Locuinte sociale cartier ANL Cismea; 
>- Extindere retea distribuite gaze naturale str. Oituz si str. Imparat Traian; 
>- Sens giratoriu Bulevard Mihai Eminescu - Petru Rareş; 

De asemenea, în anul 2016 se are în vedere finanţarea lucrărilor la următoarele investiţii: 

Reabilitare si modernizare strada Maramures, Amenajare statii transport în comun, Platforma 
subterana de gunoi menajer, Iluminat cu LED Bd Mihai Eminescu (proiectare si executie). 
Amenajare cimitire, Amenajari intrari in municipiu, Amenajare locuri de joaca, Reabilitarea, 
modernizarea şi extinderea grădinii publice "Mihai Eminscu", Relocare Gradinita nr. 24, Sistem 
antiincediu şi Nocturna Stadion Municipal. 

PRIMAR,
 
OVIDIU IULIAN PORTARIUC
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