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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2

privind aprobarea rectificării bugetului general
al judeţului Ialomiţa, pe anul 2020

Consiliul Judeţean Ialomita,
Având în vedere:

Consiliul judetean ialomita

| | UI) |

- Referatul de aprobare nr. d 7260/2020 - 4 din HP 12.2020 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul de specialitate nr. 27 209 /2020 - S din HW „12.2020 al Direcţiei Buget Finanțe;
- Avizul nr.
/2020 - ___ din ___.12.2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială şi familie;
- Avizul nr,
/2020 - __ din ____.12.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Avizul nr.
/2020 -____, din ____.12.2020 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Avizul nr.
/2020 - ____ din ___.12.2020 ol Comisiei pentru învățământ, cultură, culte,
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Avizulnr.
/2020 -____ din____.12.2020 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecţia mediuluişi turism,

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 15 din 21.02.2020 privind aprobarea
bugetului generalal judeţului Ialomiţa, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pentru anul 2020, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 privind rectificarea bugetului de
stat pe anul 2020;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1015/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele
unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞŢE:
Art.1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului local al judeţului Ialomița pe anul 2020, pe secţiuni,
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în sumă de 242.430,70 mii lei, la
Cod EP -07-02, ed. 2, vers. 0

cheltuieli în sumă de 315.798,70 mii lei, cu un deficit de 73.368,00 miilei, deficit ce va fi acoperit din
excedentul anului precedent, potrivit punctului | din anexa care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 73.368,00 mii lei ca sursă de
finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare a bugetuluilocal.
(3) Se majorează fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului judeţean cu suma de
5.689,00 mii lei la subcapitolul 54.02.05 “Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”
articol 50.04 “Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităților locale”.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean
Ialomiţa, finanţate din venituri proprii și subvenţii din bugetul local, pe anul 2020, pe secţiuni, capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, atât la venituri, cât și la cheltuieli, în sumă de
16.796,50 mii lei, potrivit punctuluiII din anexa careface parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Influențele prevăzute la ari. 1 și 2 sunt detaliate în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 4 Se împuternicește Direcţia Buget Finanțe și Direcţia Investiţii și Servicii Publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomița să introducă modificările şi completările în
structura bugetului judeţului Ialomița, inclusiv în sinteza programelor, programul de investiţii publice şi
în bugetul general consolidat, pe anul 2020.
Ari. 5 Prevederile prezentei hotărâri vorfi aduse la îndeplinire de către direcţiile din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şiinstituţiile subordonate, punerea în aplicare
fiind asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Art. 6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă
publică.
Art. 7 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată,
spre ducere la îndeplinire, direcțiilor de specialitate implicate și instituţiilor subordonate Consiliului
Județean Ialomița, și, spre știință, Instituţiei Prefectului— Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pesiteul Consiliului Judeţean Ialomiţa — Secţiunea “Monitorul Oficial al Judeţului”.
PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
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privind rectificarea bugetului genera! al Judeţului Ialomiţa, pe anul 2020
Nr]
cert.
0 |

Denumireaindicatorilor
1

Program
actual
2

Influențe

3

- mii lei Program
hp
rectificat
4=2+3

1 BUGET LOCAL

- VENITURI: SECŢIUNE:

E FUNCŢIONARE

capitol/subcapitol
11.02.01 Sumedefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care
frecventează învățământul special - Școala Profesională Specială "Ion
Teodorescu ” Slobozia

finanţarea Programului pentru şcoli al României
finanţarea sprijinului sub formă de contribuţii pentru personalul neclerical
angajat în unităţile de cult
finanţarea sistemului de protecţie a copilului
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale

31:585,70..

3.060,00 :134.645,70

27.107,00

0,00|

27.107,00

357,00

-40,00

317,00

7.863,00

-5.349,00|

2.514,00

4.056,00
7.619,00

-300,00
5.669,00

3.756,00
13.308,00

58.938,00

3.060,00]

61.998,00

TEVENITURI=SECŢIUNEA DED

: 107.785,09|

134.645,7|
„Sub
Articol / alineat
50.04 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale

ENE:

6.622,00
933,00

5.689,00|

„03-01 Învățământ. preşeo

443,00

Articol 7 alineat
57.02.02 Ajutoare sociale în natură

- ; “Parapraf: 65.02.0302 Învăţăi

Articol / alineat
57.02.02 Ajutoare sociale în natură
Magral

6.622,00

0.

1.193,00

-760,00

433,00

070,00.

.=1;936,00

1.134,00

3.060,00|

-1.936,00|

1.124,00

3.620,00.__:2.653;00-.... 967,00

Articol / alineat

57.02.02 Ajutoare sociale în natură

3.610,00|

-2.653,00

957,00

Teodârescu” Slobozia
i
Articol / alineat
51.01.01 Transferuri către instituţii publice

1.208,00

-40,00|

1.168,00

Subeapitol:67:02.06Servicii religioase.

6.342,00

Paragraf.:65.02:07.04AÎnvăţământ

Articol / alineat
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
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4.342,00

6.042,00
-300,00|

4.042,00

- miilei -

Nr]
crt.
0]

Denumirea indicatorilor
1

Subcapitol +:68.02:06 Asistenţă socială pentru

familie şicopii - Di ţia Generală

„deiAsistenţă Socială şi: Protecţia Copilului Ialomiţa.
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
.
.
10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă
10.01.06 Alte sporuri
10.01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii
10.01.17 Indemnizaţii de hrană

|

:

DEFICIT =Secţiunea deFuncţionare

Program
actual
2

Influențe
3

Program
HA
rectificat
4=2+3

26.38.00... 3.060,00
16.067,00|
2.208,00
445,00
331,00
1.238,00

2.759,00|
150,00|
35,00
26,00
90,00|

0,00: 20,00

:18.826,00
2.358,00
480,00
357,00
1.328,00

0,00

:* CHELTUIELI: = SECȚIUNEA DE:DEZVOLTARE

|
|

EFICIT =Secţiunea de Dezyoltăre

0,00_.73.368,00

DEFICITTOTAL.

73.368.00

..20,00-_73.368,00

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICESI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU
II PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII AL INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA
CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIȚA

43.10.09 Subvenţii pentru instituţii publice
Școala Profesională Specială "Ion Teodorescu” Slobozia

VENITURI - SECȚIUNEADE:D]
Subcapitol
39.10.01 Venituri din valorificarea unor bunuriale instituţiilor publice
Muzeul Judeţean Ialomiţa

14.472,00

-40,00|

14.432,00

1.208,00

-40,00

1.163,00

0,00
0,00

0,50
0,50

0,50
0,50

nâlă Specială "Ion
1:169,00

Articol / alineat
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar

J

iti:

357,00

-40,00

317,00

0,30

33,50)

0,50
0,50

33,50
33,50

CHELTUIELI =SECȚIUNEADE
Paragraf: 67.10.03.03 Muzee := MuzeulJudeţean Ialomiţa
Articol / alineat
71.01.30 Alte active fixe
Alte cheltuieli asimilate investiţiilor - licenţe

33,00
33,00

Pagina 2

temizer otCSU Poruteton,

ROMÂNIA

!

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
Tei.: D243 220200
Fax: 0243 230250

PREŞEDINTE

+.

-

[i

RIȘR SIMTEX (A

pagoraroraz
150 8001

web: www.cicnet.ro

Slobozia - Piaţa Revoluției Nr. i

s-mail:

cjifcicnet.ro

Nr, 2%360_/2020 - | din(4_.12.2020

REFERAT DE APROBARE
Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
general aljudețului Ialomița, pe anul 2020
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomița se propune
rectificarea bugetuluijudețului Ialomiţa, pe anul 2020.
Propunerea este fundamentată prin dispozițiile art. 19 alin. (2) din Legea nr.

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborat cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora pe parcursul
exerciţiului bugetar, la propunerea fundamentată a ordonatorului principal de credite, se

poaterealiza rectificarea bugetuluijudețului cu aprobarea autorităţii deliberative,

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 privind

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 şi Hotărârii Guvernului nr. 1015/2020 privind

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale,
precum şi solicitărilor fundamentate ale unor instituții subordonate şi analiza asupra
execuţiei bugetare derulată de aparatul de specialitate, prin această rectificare bugetară se
-propun O serie de modificări astfel:
- majorarea creditelor bugetare pentru finanțarea cheltuielilor alocate susținerii

sistemului de protecție a copilului conform Hotărârii de Guvern nr. 1013/2020 privind

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale;
- diminuarea creditelor bugetare alocate pentru derularea "Programului pentru școli

al României”;

- diminuarea creditelor bugetare alocate pentru finanțarea cheltuielilor la Școala

Profesională Specială "Ion Teodorescu ”Slobozia;
- diminuarea creditelor bugetare alocate pentru finanțarea cheltuielilor aferente
contribuţiilor la salarizarea personalului neclerical din județul Ialomiţa;

- suplimentarea alocaţiilor din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudețului destinate sistemului de protecție a
copilului derulate prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului
Ialomița, diminuându-se astfel sumele proprii alocate cu această destinație;

- se suplimentează fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităţilor locale din
creditele bugetare disponibilizate din surse proprii.

NI]

Consiliul Judetean Ialomita

0000725853

În raportul direcției de specialitate sunt detaliate influenţele asupra bugetului
judeţului, iar în anexa la proiectul de hotărâre sunt reflectate infmenţele propuse care după
aprobare vorfi operate în structura bugetului anului 2020 şi în anexele acestuia.
Având în vedere că rectificarea bugetului general al județului, pe anul 2020
îndeplineşte condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliuhii Judeţean Ialomiţa
adoptarea sa în forma şi conținutul prevăzute în proiect.
PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL
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RAPORT

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomița,
pe anul 2020

Având în vedere:
Prevederile art. 27 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 201/2020 privind rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020, care precizează că „economiile înregistrate la finanțarea unor
cheltuieli descentralizate la niveluljudeţelor pot fi utilizate pentru finanțarea. celorlalte categorii
de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta finanţarea celorlalte
servicii care se asigură din sumatotală repartizată,,;
Hotărârea Guvernului nr. 1015/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru echilibrarea bugetelor
locale, respectiv suma de 3.060,00 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor necesare asigurării
activității de asistenţă socială și de protecţie a copilului din judeţulIalomiţa;
solicitările unor instituţii subordonate privind suplimentarea alocaţiilor bugetare, a veniturilor
proprii şi a unor prevederi bugetare pentru secțiunea de funcţionare, în concordanță cu nevoile
actuale;

analiza asupra execuţiei bugetare derulată până la această dată de aparatul de specialitate al
consiliului judeţean și de instituţiile subordonate consiliului judeţean,
se impune rectificarea bugetului general al Judeţului Ialomița și realizarea. unor modificări de
credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi repartizarea influențelor pe trimestre, în
cazul de faţă în vederea asigurării resurselor necesare cheltuielilor cu personalul,

cu bunuri și

Proiectul de hotărâre supus spre analiză și aprobare de către ordonatorul principal de credite
propuneinfluenţe privind:
Y majorarea creditelor bugetare pentru finanțarea cheltuielilor alocate susţinerii sistemului de
protecţie a copilului, cu suma de 3.060,00 mii lei, conform Hotărârii Guvernului nr.

1015/2020;

|

Y diminuarea creditelor bugetare alocate pentru derularea „Programului pentru şcoli al
României, cu suma de 5.349,00 mii lei;

Y diminuarea creditelor bugetare alocate pentru finanţarea cheltuielilor la Liceul Tehnologie
Special„Ion Teodorescu, Slobozia cu suma de 40,00 miilei;
Y” diminuareacreditelor bugetare alocate pentru finanţarea cheltuielilor aferente contribuţiilor la

salarizarea personalului neclerical din judejul Ialomiţa cu suma de.300,00 mii lei;
Cu sumele diminuatepe categoriile de cheltuieli menţionate anterior,

respectiv cu suma. de

5.689,00 mii lei, se suplimentează alocaţiile din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului destinate sistemului de protecţie a
copilului derulate prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Ialomiţa,disponibilizându-se astfel sume proprii alocate cu această destinaţie.
Se suplimentează fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, în sumă de

5.689,00 miileidin creditele bugetare disponibilizate din surse proprii.
Influențele propuse, prevăzute la partea de venituri şi la partea de cheltuieli, sunt detaliate în
anexala proiectul de hotărâre,iar după aprobare vorfi operate în structura bugetului pe anul 2020 şi
în celelalte anexe.

Director executiv,

Mihaela up

Tanuşa
Diana Alexandra
=

Consiliul Judetean Ialomita
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