
Cod FP – 07 – 06, Ed. 2 vers.0 

 

 

 
 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019 

 

 Consiliul Județean Ialomița, 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.8628/2019-B din 18.04.2019 a Președintelui 

Consiliului Județean Ialomița, 

 Examinând: 

 - nota nr. 1438/27.03.2019 a Autorității Naționale pentru Persoanele cu 

Dizabilități privind sumele alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor 

cu handicap; 

 - adresa nr. 175402/04.04.2019 a Ministerului Agriculturii cu privire la sumele 

alocate pentru finanțarea activităților de colectare, transport, depozitare şi 
neutralizare a deșeurilor de origine animală; 
 - adresa nr. 2984/18.04.2019 a Direcției de Sănătate Publică Ialomița privind 

repartizarea de credite bugetare  pentru servicii medicale în unități sanitare cu paturi, 

 - Raportul comun nr.8631/2019-L din 18.04.2019 al Direcției Buget Finanțe și al 
Direcției Investiții și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 8764/2019 - D din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, 
sănătate, asistență socială şi familie; 

- Raportul nr. 8818/2019 - D din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații şi incompatibilități;   

- Raportul nr. 8878/2019 - B din 22.04.2019 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 8774/2019 - H din 22.04.2019 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 8798/2019 - T din 22.04.2019 al Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu : 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin.(3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin.(4) 

lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
si completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 

de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 

din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019;  

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1  Se aprobă bugetul general al judeţului Ialomiţa pe anul 2019, la venituri în 
sumă de 290.974,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 327.854,00 mii lei, cu un deficit de 

36.880,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent,  potrivit 

anexei nr. 1. 

 

Art. 2 (1) Se aprobă bugetul propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2019, pe secţiuni, 
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, la venituri în sumă de 
225.392,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 256.926,00 mii lei, cu un deficit de 31.534,00 

mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit anexelor nr. 2, 3  

și 4. 
(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 31.534,00 mii 

lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu. 

(3) Se aprobă alocarea sumei de 700,00 mii lei din bugetul propriu al județului 
Ialomița Spitalului Județean de Urgență Slobozia pentru acordarea de stimulente 
financiare lunare personalului medical și de specialitate, în limita a două salarii minime 
brute pe țară. 

(4) Se aprobă repartizarea sumei de 200,00 mii lei pentru susţinerea cultelor 
religioase ale judeţului Ialomiţa, Parohiei „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Găiţa, 
Protopopiatul Feteşti, ca şi contribuţie la realizarea unor lucrări de întreţinere a lăcaşului 
de cult - lucrări de pictură în tehnica fresco. 

(5) Se aprobă repartizarea sumei de 200,00 mii lei pentru susţinerea cultelor 
religioase ale judeţului Ialomiţa, Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” Amara, Protopopiatul 
Slobozia, ca şi contribuţie la realizarea unor lucrări de restaurare şi renovare. 

 

Art.3 Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a unor sume pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2019,  în  limita sumei  de 
4.000,00  mii lei. 

 

Art.4 Se aprobă bugetul instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2019, pe 

secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, atât la venituri cât 
și la cheltuieli, în sumă de 15.949,00 mii lei potrivit anexelor nr. 5, 6 și 7. 
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Art.5 Se aprobă Programul de investiții publice pe anul 2019, potrivit anexei nr. 8. 

 

Art.6 Se aprobă Sinteza finanțării programelor pe anul 2019, potrivit anexei nr. 9. 

 

Art.7 Se aprobă numărul de posturi și fondul salariilor de bază pe anul 2019, 

potrivit anexei nr. 10. 

 

Art.8 Anexele 1 – 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 9 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcțiile 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița şi instituțiile 

subordonate, punerea în aplicare fiind asigurată de Președintele Consiliului Județean 

Ialomița. 

 

Art. 10 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 
la cunoștință publică. 

 

Art. 11 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată direcțiilor de specialitate implicate şi instituțiilor subordonate Consiliului 

Județean Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.  

 

  

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 

 

 

 

                                                                          

Avizat pentru legalitate 

Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 
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