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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5

privind aprobarea rectificării bugetului general!aljudețului lalomiţa, pe anui 2021

Consiliul Judeţean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. /261|___/2021 - din _0%-06.2021 al Preşedintelui

Consiliului Judeţean Ialomiţa;

- Adresa nr. 166658 din 28.05.2021 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

cu privire la suma aprobată Judeţului lalomița pentru organizarea și desfășurarea

activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate

consumului uman,

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. _/2624__/2021 - LL din 21.06.2021 al Direcţiei
Buget Finanţe şi al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice;

 

- Avizul nr. /2021 - ___ din ___.06.2021 a! Comisiei economico-

financiară, protecţia mediuluişi turism;

- Avizul nr. /2021 -____ din___.06.2021 al Comisiei juridice, de disciplină,

drepturi, obligații și incompatibilităţi;

- Avizul nr. /2021 - din .06.2021 ai Comisiei pentru muncă,

sănătate, asistenţă socială șifamilie;

-Avizul nr. /2021 - ___ din ____.06.2021 al Comisiei de urbanism,

amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediuluiși turism;

-Avizul nr. ___/2021 - ____ din ___.06.2021 al Comisiei pentru învățământ,

cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe;

În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomița nr. 70 din 27.04.2021 privind

aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021, cu modificările și

completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare;
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- prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 cu modificările

și completările ulterioare,

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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1] Se aprobă rectificarea bugetului local al judeţului Ialomiţa pe anul 2023,

pe secțiuni, capitole, subcapitoie, paragrafe, titluri, articoleşi alineate, la venituri în sumă

de 303.532,60 mii lei, la cheltuieli în sumă de 384.407,60 mii lei, cu un deficit de 80.875,00

mii lei, 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 80.875,00 mii

lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului iocal.

Art.2 (1) Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate

Consiliului Județean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenții din bugetul local,

pe anul 2021, pe secțiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la

venituri în sumă de 18.985,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 19.008,00 mii lei, cu un

deficit de 23,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit

punctului Ii din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2] Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 23,00 mii lei ca

sursă de finanţare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului instituţiilor publice

subordonatefinanţate din venituri proprii și subvenţii din bugetul local.

Art.2 Se aprobă rectificarea numărului de posturi și fondul aferent salariilor de

bază, pe anul 2021, potrivit punctului Il! din anexa care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.4 Influențele prevăzute la art. 1, 2 și 3 sunt detaliate în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art,5 Se împuternicește Direcţia Buget Finanțe şi Direcţia Investiţii şi Servicii Publice

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomița să introducă

modificările și completările în structura bugetului judeţului Ialomița, inclusiv în sinteza

programelor, programul de investiţii publice, numărul de personalşi fondul de salarii de

bază şi în bugetul general consolidat, pe anul 2021.

Art.6 Prevederile prezentei hotărârivorfi aduse la îndeplinire de către direcţiile din

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și instituțiile

subordonate, punerea în aplicare fiind asigurată de Președintele Consiliului Judeţean

Ialomiţa.
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Art.7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la

cunoştinţă publică.

Art.8 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre va fi

comunicată, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor de specialitate implicate și instituțiilor

subordonate Consiliului județean Ialomiţa, şi, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului — Judeţul

ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean lalomiţa — Secțiunea

“Monitorul Oficial al judetului“.

PRESEDINTE Avizat

MARIAN PAVEL Secretarul General al judeţului lalomiţa

Adrian - Robert IONESCU
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ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. ____/___.06.2021

privind rectificarea bugetului generalal Județului Ialomiţa, pe anul 2021

 

 

   

- miilei -

Ne] Denumirea indicatorilor Program Influențe Program

crt. actual Trim. IL_|_rectificat
0 | Î 2 3 4=7+3
 

I BUGET LOCAL

 

 

 

 

capitol/subcapito
 

 

37.02.01 Donaţii şi sponsorizări 6,30 2,30 8,60

42.02.73 Subvenţii pentru realizareaactivității de colectare, transport, depozitare

şi neutralizare a deşeurilor de origine animală 0,00|  1.839,00| 1.839,00
     
 

9.640,00

 

 

 

Paragraf: 51.02.0103 Autorităţi executive

 

 

Articol / alineat
 

 

 

20.01.30 Alte bunurişi servicii pentru întreţinere și funcţionare 115,00 42,00 157,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunurişi servicii 2.207,00 -22,97| 2.184,03

85.01.01 Plăţi efectuate în anii precedenţiși recuperate în anul curent în

secțiunea de funcționarea bugetului local -0,60 -19,03 -19,63
 

 

Subcapitol; 61:02:05A
iInspectoratul pentru Sitiaţii

  

 

 

 

Articol / alineat

20.01.30 Alte bunurişi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 97,00 -1,50 95,50

20.05.30 Alte obiecte de inventar 31,00 1,50 32,50
 

  

“ Persoane Vârstii

  

 

 

 

 

   Articol / alineat

20.01.04 Apă, canal şi salubritate 5,00 1,90 6,00

20.03.01 Hrană pentru oameni 412,00 1,50 413,50

20.05.03 Lenjerie şi accesorii de pat 0,00 15,00 15,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar 50,00 -16,00 34,00
 

 

 

    
cială în caz de invali DGASPC

obozia
 

Centrul: de Îngrijire ş

 

 

Articol / alineat
 

20.03.01 Hrană pentru oameni 0,20
 

 

Maria, Slobozia...

 

  
 

Articol / alineat
 

 

 

20.03.01 Hrană pentru oameni 202,10 0,60 202,70

20.05.03 Lenjerieşi accesorii de pat 0,00 3,00 3,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar 50,00 -3,00 47,00
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- mii lei -
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nr. Denumirea indicatorilor Program Influențe Program

ert. actual Trim. Il rectificat
9] I 3 3

; Subcapitol.-- 68.02.06: Asistenţă socială pentru familieşicopii. 000.
Articol / alineat

10.01.01 Salarii de bază 14.365,76 68,68] _14.434,44
„20.01.03 Încălzit, ihuminatşi forță motrică 380,00 50,00 430,00] -

20.01.04 Apă, canalşi salubritate 140,00 -10,00 130,00

20.01.05 Carburanţişi lubrifianţi 150,00]  -150,00 0,00
20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracterfuncțional 404,00 120,00 524,00

20.01.30 Alte bunurişi servicii pentru întreţinere și funcționare 100,00 30,00 130,00

20.02 Reparaţii curente 10,00 13,00 23,00

20.03.01 Hrană pentru oameni 1.000,00 -30,00 970,00

20.05.01 Uniforme şi echipament 30,00 -20,00 10,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar 109,00 -43,00 57,00

20.25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea

intereselorstatului, potrivit dispozițiilor legale 10,00 40,00 50,00

85.01.01 Plăţi efectuateîn anii precedenţiși recuperateîn anul curentîn

secțiunea de funcţionare a bugetului local -85,76 -68,68 -154,44

i 600.00
Articol/ alineat

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuriși servicii 550,00 -50,00 500,00
 

 

 

 ;Subcapitol 74.02.50. Alte rotecției mediului

 

icii-în domenii

 

50,00
 

Articol / alineat

 

 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuriși servicii

 

50,00
 

 

 

“Subcapitol:. 83.02.50A!

i... pisciculturii şi vânătorii

   

 

050,00|
 

Articol / alineat  
  29.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

2.000,00|
 

 

HEI/TUIELI- SECŢI
    
 

"1 Paragraf::51:02.01.03-Aui

  

 

Articol / alineat
 

 

 

 

  

 

 

 

71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 990,00 50,00/_ 1.040,00

Sistem de securitate - sistem de detecție și semnalizare efracţii, controlacces

şi sistem de supraveghere video pentru sediul administrativ şi sală spectacole 0,00 30,00 30,00

„02.06.01 Spitale;generale 39.273.00

Articol / alineat

58.01.03 Cheltuieli neeligibile 6.217,00 25,00|___ 6.242,00
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului

Județean de Urgenţă Slobozia 5.245,00 25,00 5.270,00
 

 

servicii în doi   

 

Subcapitol: 70:02:51
dezvâlt muiial  

 

 

Articol / alineat
 

 

 

  

 

 

     
  72.01.01 Participare la capitalul social a societăţilor comerciale 0,00 407,00 407,00

Subeapito!:.74.02;50-Alteservicii în domeniul protecţiei mediului 29,00: 30,00

Articol / alineat

72.01.01 Participare la capitalul social a societăţilor comerciale 1,00 29,00 30,00

DEFICIT. - Secţiunea de Dezvoltare 80.364;00 511,00 80.875,00  
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- mii lei -
 

Nr. Denumirea indicatorilor Program Influențe Program

crt. actual Triw. IL_|_rectificat
0] 1 2 3 4=2+3
 

   
 

CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU

II PARŢIAL.DIN VENITURI PROPRII AL INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA

  

“SECŢIUNEA DE:FUNCŢION
 

  
 

 
 

 

 

 

   

 

17113.22140 0,00 3.231,00
 

Articol / alineat
 

 

10.01.01 Salarii de bază 2.083,09 3,54| 2.086,63

85.01.01 Plăţi efectuateîn anii precedenţişi recuperateîn anul curentîn

secțiunea de funcționare a bugetului local -2,09 -3,54 -5,63
 

 

 

 

 

  20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 51,90 2,95 53,95

85.01.01 Plăţi efectuate în anii precedenţiși recuperateîn anul curent în

secțiunea de funcţionare a bugetului local 0,00 -2,95 -2,95
    
 

 

 

 

DEFICIT.-Secţiunea de Dezvoltare

  

 

III NUMĂRUL DE PERSONAL ȘI FONDUL SALARIILOR DE BAZĂ PE ANUL 2021

 

 

      

Număr

maxim de
Număr de posturi care Fondul

ai personal se salariilor de

Specificaţie permanent finanţează bază 2021
și temporar | din fonduri (mii lei)

publice în
anul 2021

1|Muzeul Naţional a! Agriculturii Slobozia 33 33| 2.086,63

2 |Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului lalomiţa 646 549| 22.344,44 
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PREŞEDINTE Ne. (367/___ 021 Ț_ din 07-.06.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa,

pe anul 2021

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune

rectificarea bugetului judeţului Ialomiţa, pe anul 2021.

Propunerea este fundamentată prin dispoziţiile 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 poate realiza rectificarea bugetului județului cu aprobarea

autorităţii deliberative.

Urmare adresei nr. 166658 din 28.05.2021 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
prin care este comunicată alocarea sumei de 1.839,00 mii lei pentru organizarea şi desfășurarea
activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman,
precum şi a solicitărilor fundamentate ale direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale instituțiilor subordonate, prin această rectificarea bugetară se
propun o serie de modificări, după cum urmează:

- majorarea subvenţiilor de la bugetul de stat către bugetele locale necesare derulării
programului de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului
uman cu suma comunicată de Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- redistribuirea unor credite bugetare aferente aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean

Ialomița şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Catargiu” al Judeţului Ialomiţa în

vederea derulării activităţilor curente;

- majorarea bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa cu

suma obținută din donaţii şi sponsorizări, şi, corespunzător, majorarea cheltuielilor cu hrana pentru

oameni. "Totodată se solicită şi redistribuirea unor credite bugetare în corelație cu execuţia bugetară la

această dată;

- majorarea sumei aferente secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Ialomița cu

suma, necesară în vederea asigurării fondurilor pentru achiziționarea unui sistem de securitate, pentru

suplimentarea creditelor bugetare alocate obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi

dotarea Ambulatoriuluidin cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, precum și pentru

Consiliul Judetean Ialomita

VA
  

        

 

  

 



asigurarea sumelor în vederea participării la capitalul social al Asociaţiei ADI Periurbană Slobozia,

S.C. Urban S.A. şi la S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L...

În raportul direcţiei de specialitate sunt detaliate influențele realizate asupra bugetului

judeţului, iar în anexa la proiectul de hotărâre sunt reflectate influenţele propuse care după aprobare

vor fi operate în structura bugetului anului 2021 şi în anexele acestuia. |

Având în vedere că rectificarea bugetului general al judeţului, pe anul 2021 îndeplineşte

condiţiile de necesitate și oportunitate, propun Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea sa în formaşi

conţinutul prevăzute în proiect.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Redactat

Haimana Ana-Maria
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DIRECŢIA BUGET FINANȚE Nr. [>G2F/UAR din 07 062021
DIRECȚIA INVESTIŢII ŞI | |
SERVICII PUBLICE

Consiliui Judetean Ialomita

ii sarorr
0098p04 la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării

bugetului generalal judeţului Ialomiţa, pe anul 2021

 

 

 
 

 

     

   

   

 

Având în vedere:

- adresa nr. 166658 din 28.05.2021 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin

careeste comunicată alocarea sumei de 1.839,00 mii lei pentru organizarea şi desfăşurarea

activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate

consumului uman;

- notele de fundamentare ale direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean

Ialomița;

- solicitările unor instituţii subordonate privind suplimentarea veniturilor din donaţii şi

sponsorizări, precum și redistribuirea unor prevederi bugetare pentru secțiunea de

funcţionare, în concordanţăcu nevoile actuale,

proiectul de hotărâre supus spre analiză și aprobare de către ordonatorulprincipal de credite

propune:

- majorarea subvenţiilor de la bugetul de stat către bugetele locale necesare derulării

programului de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate

consumului uman cu suma de 1.839,00 mii lei;

-redistribuirea unor credite bugetare pentru aparatul de specialitate şi Inspectoratul pentru

Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu, al Judeţului Ialomiţa în vederea derulării activităţilor

curente;

-majorarea bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu suma

de 2,30 mii lei pe seama încasărilor din donaţii şi sponsorizări, şi corespunzător majorarea

cheltuielilor cu hrană pentru oameni. De asemenea, prin nota de fundamentare transmisă, se

solicită redistribuirea unor credite bugetare, în corelație cu execuţia bugetară înregistrată la

această dată;

- majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa aferent secţiunii de dezvoltare, cu suma

de 511,00 mii lei, din excedentul bugetului local, în vederea asigurării fondurilor necesare

pentru:

- achiziţionarea unui sistem de securitate — sistem de detecție şi semnalizare efracții,

control acces şi sistem de supraveghere video pentru sediul administrativ şi sală

spectacoleîn valoare de 50,00 miilei;

- suplimentarea creditelor bugetare pentru obiectivul „, Reabilitarea, modernizarea şi

dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,cu suma de

25,00 mii lei pentru contractarea serviciilor de coordonare în materie de securitate şi

sănătate în muncă, necesare pentru prevenirea riscurilor la locul de muncă;



- alocarea sumei de 407,00 mii lei pentru participarea la capitalul social al Asociaţiei

ADI Periurbană Slobozia şi S.C. Urban S.A., instituţii în care Consiliul Judeţean

Ialomiţaare calitatea de membru și respectiv acţionar;

- alocarea sumei de 29,00 mii lei pentru participarea la capitalul social al S.C. ADI

ECOO 2000 S.RL, instituţie în care Consiliul Judeţean Ialomiţa are calitatea de
acţionar. |

Influențele propuse, prevăzute la partea de venituri şi la partea de cheltuieli, sunt

detaliate în anexa la proiectul de hotărâre, iar după aprobare vor fi operate în structura

bugetului pe anul 2021 precum şi în celelalte anexe ale bugetului judeţului.

Director executiv, | Director executiv,

Mihaela Moroianu Cristian Vlad

Consilier,

Tanuşa Năstase

Diana Alexandra Lazăr


