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PROIECT DE HOTALRikRE NR.
privind aprobarea rectific ării bugetului general al judetului Ialomita, pc anul 2021

Consiliul Judetean Ialomi ţa,
Avănd in vedere:
ot0P-T din O 04— .2021 al Preşedintelui Consiliului
- Referatul de aprobare nr.
Judeţean Ialomiţa,
Examinănd:
- Raportul de specialitate lit. /ois3/10)1
din Q74.2021 al Directiei Buget Finante ş i al
Direcţiei Investitii şi Servicii Publice;
- Avizal nr.
din
al Comisiei economico-financiar ă, protecţia mediului şi turism;
- Avizul nr.
din
al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi
incompatibilităti;
- Avizul nr.
din
al Comisiei pentru mune ă, sănătate, asistent ă socială i familie;
-Avizul nr.
din
al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare
regional ă, protectia mediului i turism;
-Avizul nr.
din
al Comisiei pentru inv ătămănt, cultură, culte, tineret, colaborarea
Cu societatea civil ă ş i relaţii exteme;
In conformitate cu:
- prevederile Hot ărării Consiliului Judetean Ialomi ţa nr. 70 din 27.04.2021 privind aprobarea
bugetului general al judetului Ialomi ţa, pe anul 2021, cu modific ările ulterioare;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările ş i completările
ulterioare;
- prevederile art, 173 aim. (1) lit. b) ş i alin. (3) lit, a) din Ordonan ţa de Urge* a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul adrninistrativ, cu modific ările i completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugend de stat pe anul 2021;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgentă a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modific ările i complet ările ulterioare,
'`

u

HOTĂRI$TE:
Art.! (1) Se aprob ă rectificarea bugetului local al judetului Ialomi ţa pe anul 2021, pe sectiuni,
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole ş i alineate, la venituri in sum ă de 321.819,30 mu i lei, la
cheltuieli in sum ă de 403.135,30 mu i lei, cu un deficit de 81.316,00 mu i lei, deficit cc va fi acoperit din
excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face parte integrant ă din prezenta
hotărăre.
(2) Se aprob ă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 81.316,00 mu i lei ca surs ă de
finantare a eheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local.
Art.2 (1) Se aprob ă rectificarea bugetului institu ţiilor publice subordonate Consiliului Judetean
Ialomita, finantate din venituri proprii ş i subventii din bugetul local, pe anul 2021, pe sectiuni, capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri, articole i alineate, la venituri în surn ă de 19.445,00 mu i lei, la cheltuieli in
Cod FP -07-02, ed. 2, vers. 0

surnă de 19.468,00 mu i lei, Cu un deficit de 23,00 mu i lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului
precedent, potrivit punctului II din anexa care face parte integrant ă din prezenta hot ărăre.
(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 23,00 mu i lei ca surs ă de
finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului institu ţiilor publice finantate din venituri
proprii i subven ţii din bugetul local.

Art.3 Influen ţele prevăzute la art. 1 ş i 2 sunt detaliate in anexa care face parte integrant ă din
prezenta hot ărăre.

Art.4 Se inaputemice şte Direc ţ ia Buget Finan ţe ş i Direcţ ia lnvestitii si Servicii Publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean falornita s ă introduc ă modificările şi completările in
structura bugetului jude ţului lalomiţa, inclusiv in sinteza programelor, prograrnul de investi ţii publice,
numărul de personal i fondul de salarii de baz ă ş i in bugetul general consolidat, pe anul 2021.

Art.5 Prevederile prezentei hot ărări vor fi aduse la indeplinire de c ătre direc ţiile din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ia.lorni ţa ş i instituţiile subordonate, punerea in aplicare
fund asigurat ă de presedintele Consiliului Jude ţean Ialomiţa.
Art.6 Prezenta hot ăr'are devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la cunostint ă
publică .

Art.7 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hot ărăre va fi coinunicat ă
directiilor de specialitate implicate, institu ţiilor subordonate Consiliului Judetean Ialomi ţa ş i Institutiei
Prefectului — Judetul falomita, urniand a ti publicat ă pe site-ul Consiliului Judetean Ialornita.
PRE$ED1NTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Seeretarul General al judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU

RdlOc,
NRF
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ANEXA
LA HOTXR1REA NR.
.07.2021
privind rectificarea bugetului general al Judetului Ialomiţa, pe anal 2021
Denumirea indicatorilor

Nr.1
crt.
0

1

Program
actual
2

- mu i lei Program
rectificat
4=2+3

Influente
3

I BUGET LOCAL

..rtggi"?
yENITURI
FUNCTIONOE
capitol/subcapitol
37.02.01 Donatii si sponsorizări
'

3'0)'.02,6ÔS
123.892,60

DEZVOLTARE
capitol/subcapitol
42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Local ă

Subcvitol : 61.02.50 Atte cheltuieli în dorneniul ordinii publice ş i sigurante
nationale Consiliul Judetean Ialomita - ATOP
Articol / alineat
10.01.12 Indemnizatii plătite unor persoane din afara unit ătii
10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munc ă
Parigraf 67.02.03.Q&Cdutre
, . pentru conservarea prornOai -ea:cultitri4.,
,
Judctean pentrti Catiseri/area si PrOmovarea
Tr,aditiOnale f ăiOnitta,
Articol / alineat
51.01.01 Transferuri e ătre institutii publice
Paragi'a, 67,02:0310 A Alte SCITICii culturale Centrul. Cultural IonArticol / alineat
51.01.01 Transferuri c ătre institutii publice

11,30

-179.040,00

18.78440'0

7.924,00

144.030,00

18.284,00 162.314,00

123.892,60

<

-48; qr7

0 123.895,30

150,00
4,00

95,00
2,00

245,00
6,00

1.738,00

180,00

1.918,00

2.185,00

0,00

2.285,00

2.185,00

100,00

2.285,00

2,00

•::.Patagraff,.--;' .02205:02,B:2 şt'st.e11ta.socia1a iii c.az :de mvaliditate DGA Şpt.,: 7
ti pre ş i
Ctiltra
Articol / alineat
20.03.01 Hran ă pentru oameni
.

1,70 - 123.895,30
2,70

20.03.01 Hrană pentru oameni

.

tOtt

8,60

iZ$
•17,1IJNEA•FUNC,TiONARE:

it6g.

.

Paragraf : 68.02.05.02E Asistent ă social ă- m caz de inyaliditate - DGASPC Cenţrul
pentrii pbrsband
a dillte cu
„Kalina
, de abilitaresi reabilitare
_
. .
Maľia SlobÓzia
Articol / alineat
20.03.01 Hrană pentru oameni
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752,40

0,40

752,80

202,70

0,30

203,00

7
.
crt.
Of

Denumirea indicatorilor

1
Paragraf : 68.02.50.50 Alte cheltuieli in domeniul
sobiale - Consiliul - •
: asistentei
.
, Judetean Ialorniţa
Articol / alineat
.
57.02.01 Ajutoare sociale in numerar
•
Paragraf; ;80.0,2.01.10 Programe4e dezvoltare . regională •şi socială :,.
Articol / alineat
59.22 Actiuni cu caracter ştiinţific ş i social -cultural
Paragraf : 8.4.02.03.01 bruintni şi pocluri
Articol / alineat
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru intre ţinere ş i funcţionare

' . AvN kbE :RavourART

gat.:Ag-

.. Paragraf : 51:02.01.03 Atitorit ăţi exectitive
Articol / alineat
71.01.30 Alte active fixe
Arhiv ă foto digitală ,yi film de prezentare a judetului Ialomita
SAtiel;apit611;::61.-.02.-050i, P rotccţie WHO' '0,protc(:.41.4'-e0iitra inc::Citdiilor nSPect`ti4ffil Pentri.ţ :!Situaţii.- .0e*ibrItă.„:„-BartiuCaţariitC Ialothita
Articol / alineat
71.01.30 Alte active fixe
Licente
)afiigraf :':-66.02.06.0,1 Stitale. generate
Articol / alineat
51.02.28 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital
in domeniul sănătăţii
71.01.30 Alte active fixe
Demo/area unor clădiri din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Slobozia
taxe, avize, autorizatii
elaborare expertiz ă tehnică
elaborare documenta ţie tehnică pentru autorizarea execut ării lucrărilor de
desfiintare - PAD
Paragraf : 67:02:01.03. A ,Mtizee - MuZeul.National al Agriculturii
Articol / alineat
51.02.29 Alte transferuri de capital către instituţii publice
Paragraf : 67.02.03.03 B Muzee - Muzeul Jude ţean Ialornita ,;
Articol / alineat
51.02.29 Alte transferuri de capital către instituţii publice
SttliOliitoll:; 68:02:06. Asistentă socială peritrti familie şi copii -DireCtia General ă
deAsigtei* 00.416. şiyr,oteeţia Copilului lalomiţa
Articol / alineat
71.01.02 Ma şini, echipamente şi mijloace de transport
Autoturism
Autoutilitară
Circular stationar
71.01.30 Alte active fixe
Licente
-

_
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Program
actual
2

- mu i lei Program
rectificat
4=2+3

Influcntc
3

. 2.000
, 00

800 ,00

2.800 ,00

2.000,00

800,00

2.800,00

1.080,00 '

400,00

680,00

450,00

-400,00

50,00

18.138,00 :
18.138,00

.77700 :17.361,00
-777,00

17.361,00

- 6:515 oo' : ' 18.725 00 279;240 00
1

2.393,00

,13.00

. 2.527;00

1.230,00
0,00

134,00
134,00

1.364,00
134,00

361 00

2,00

:363,00

6,00
6,00

2,00
2,00

8,00
8,00

.59.273,00 :

147,00

59.420,0

2.500,00
265,00
0,00
0,00
0,00

50,00
97,00
97,00
7,00
40,00

2.550,00
362,00
97,00
7,00
40,00

0,00

50,00

50,00

260,00

74 , 00 :

334,00

260,00

74,00

334,00

85,00

6,00

91,00

85,00

6,00

91,00

8! 678 , 00

.0,00

8.678,00

155,00
86,00
0,00
7,00
345,00
35,00

19,00
-86,00
112,00
-7,00
-19,00
-19,00

174,00
0,00
112,00
0,00
326,00
16,00

,

1
Denumirea indicatorilor

'Nr.1
crt.
0J

1
StibeapitOt :. 74.02.03 RedUeerea şi Centrolul poluării ,
Articol / alineat
71.01.30 Alte active fixe
.

•

Program
actual
2

.

Influente
3

- mil lei Program
rectificat
4=2+3

5.702;00

4.922,00 -

780,00

5.702,00

-4.922,00

. 780,00

Studiu privind estimarea potentialului de colectare separată a biodeseurilor
si a potentialului de compostare indiv ăduală la nivelul judetului Ialomita
Instalatii de tratare mecano-biologică prevăzute prin PJGD in judetul
Ialomita

0,00

78,00

78,00

1.500,00

-1,200,00

300,00

Servicii de elaborare a documentelor tehnico-economice suport (studii de
teren, studiu geotehnic şi hidrologic, studiu topografic, documernta ţie
pentru ob ţinere certificat urbanism, documenta ţii/studii/proiecte pentru
obţinere avize/acorduri/autoriza ţii/vize tehnice, studiu de fezabiltate,
analiză cost-beneficiu, documenta ţie procedură de evaluare a impactuli
asupra mediului, analiz ă instituţională

675,00

-625,00

50,00

Servicii de consultanţă pentru elaborarea aplicaţiei de finanţare (cerere de
finanţare cu documente suport, raport cu privire la asisten ţa tehnic ă pe
parcursul evalu ării aplicaţiei)

405,00

-205,00

200,00

Servicii de consultanţă pentru intocmirea documentaţillor de atribuire a
contractelor de achizi ţii publice din cadrul proiectului ş i suport pc perioada
de evaluare a ofertelor (documenta ţii de atribuire a contractelor de achizi ţii
publice din cadrul proiectului, raport cu privire la suportul pe perioada de
evaluare a ofertelor şi in soluţionarea eventualelor contesta ţii)

420,00

-370,00

50,00

4.000,00

-3.800,00

200,00

Servicii pentru elaborarea documentelor tehnico-economice suport (studii
de teren, studiu geotchnic ş i hidrologic, studiu topografic şi alte studii,
documerntaţie pentru ob ţinere certificat urbanism,
documentaţii/studii/proiecte pentru ob ţinere avize/acorduri/autoriza ţii/vize
tehnice, studiu de fezabiltate, analiz ă cost-beneficiu, documenta ţie
procedură de evaluare a impactuli asupra mediului, analiz ă instituţională

1.800,00

-1.750,00

50,00

Servicii de consultanţă pentru elaborarea aplica ţiei de finanţare (cerere de
finanţare cu documente suport, raport cu privire la asisten ţa tehnică pe
parcursul evaluării aplicaţiei)

1.080,00

-980,00

100,00

Servicii de consultanţă pentru intocmirea document:Oiler de atribuire a
contractelor de achizi ţii publice din cadrul proiectului şi suport pe perioada
de evaluare a ofertelor (documenta ţii de atribuire a contractelor de achizi ţii
publice din cadrul proiectului, raport cu privire la suportul pe perioada de
evaluare a ofertelor si in solu ţionarea eventualelor contesta ţii)

1.120,00

-1.070,00

50,00

Investitii prev ăzute prin PJGD : Extindere colectare separată a deseurilor
reciclabile, Modern izare statii transfer (Fete„sti, Urziceni), construire statii
noi de transfer, Statie de sortare pentru deseurile reciclabile colectate
separat, Reabilitarea statieide sortare ăr ndarei, Statie compostare inchisci
pentru biodeseuri colectate separat

Paragraf :''84.02:03.01 Drumuri, şi Ooduri

.152.320,00

23.284,00 17516000

Articol / alineat
58.01.01 Finanţarea naţională
Modernizarea drumurilor judetene DJ 302 localitătile Drăgoesti - Rosiori Movil ăta - Dridu, DJ 101 localitatile Dridu-Fierbinti Tdrg-limită judet
Ilfov, DJ 101 Dridu - Jilavele si DJ 402 limit ă judet Călărafi - Sinesti
(DN2 )
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2.886,00

420,00

3.306,00

2.780,00

420,00

3.200,00

,

Nr.I
crt.
0

Denumirea indicatorilor
1
58.01.02 Finantarea extern ă nerambursabil ă
Modernizarea drumurilor judetene DJ 302 localitătile Drăgoesti - Rosiori Movilita - Dridu, DJ 101 localitatile Dridu-Fierbinti Tdrg-limită judet
• Ilfov, DJ 101 Dridu - Jilavele si DJ 402 limită judel Călărasi - Sinesti
(DN2 )
58.01.03 Cheltuieli neeligibile
Modern izarea drurnurilor judetene DJ 302 localitătile Drăgoesti - Rosiori Movilita - Dridu, DJ 101 localitatile Dridu-Fierbinti Teirg-limitd judet
Ilfov, DJ 101 Dridu - Jilavele si DJ 402 limitd judet C ălărasi - Sinesti
(DN2 )
71.01.01 Constructii
14/Iodernizare DJ 201, Buesti - Ivdnesti - Ion Ghica - Ciulnita - Cosdmbesti Mărculesti, km 57+000 - 84+000
Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Cosereni - Axintele - Orezu, km
0+000 - 35+400
Modern izare drum judetean DJ 203F, DN2C ( Grivita ) - Smirna - Iazu Sceinteia - Valea Ciorii - DN21A, km 0+000 - km 25+350
Modernizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ20IB) Piersica-Borduselu (iesire din localitate)

DEFICIT Sectitine&de Dezv:oltare-

Program
actual
2
17.374,00

Influente
3
1.420,00

18.794,00

.
16.780,00
2.540,00

2.440,00
124,576,00

1.420,00
160,00

18.200,00
2.700,00

160,00
2.600,00
21.284,00 145.860,00

25.479,00

7.906,00

33.385,00

61.077,00

12.378,00

73.455,00

30.906,00

2.000,00

32.906,00

2.174,00

-1.000,00

1.174,00

441,00

81.316,00

80.875$0 ,

7

- mii lei Program
rectificat
4-.2+3

BUGETUL INSTITUTHLOR PUBLICE SI ACTIVITĂTILOR FINANTATE INTEGRAL SAU
II PARTIAL DIN VENITURI PROPRII AL INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA
CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA
•i

.57:7.'Aiirnl.lk

.9k5.100

,

VENITURI -.;SECTIUNEXDE - FUNCTIONARE
capitol/subcapitol
33.10.19 Venituri din serb ări 0 spectacole scolare, manifest ări culturale,
artistice si sportive
Centrul Cultural "Ionel Perlea"
43.10.09 Subventii pentru instituţii publice
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Ialomita
Centrul Cultural Vonel Per/ca"
...!..
VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
capitol/subcapitol
42.10.70 Subventli de la bugetul de stat către institutii publice finantate partial
sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derul ării proiectelor finantate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de
programare 2014-2020
Centrul Judetean de Resurse si Asistentd Educational ă Ialomita
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate sectiunii de dezvoltare
Muzeul National al Agriculturii
Muzeul Judetean Ialomita
48.10.02.01 Sume primite in contul plătilor efectuate in anul cttrent
Centrul Judetean de Resurse si Asistentd Educational ă Ialomita
48.10.02.03 Prefinantare
Centrui Judetean de Resurse si Asistent ă Educatională Ialomita
Pagina 4

0:

' :

0.445;0,0

17.850 ,0,

,380,00

48.230,00

55,00
50,00
16.853,00

100,00
100,00
280,00

155,00
150,00
17.133,00

1.738,00
2.185,00

180,00
100,00

1.918,00
2.285,00

1. 135,00

. 8 q,00

0,00
0,00
1.018,00
260,00
85,00
0,00
0,00
116,00
116,00

1,00
1,00
80,00
74,00
6,00
7,00
7,00
-8,00
-8,00

.

1.215,00

1,00
1,00
1.098,00
334,00
91,00
7,00
7,00
108,00
108,00

Nr.1
crt,
0

Denumirea indicatorilor

Program
actual
2

1

- mii lei Program
rectificat
4-2+3

Influente
3
..

,

1'

.

,

'EAY U,AE14

:4

X

,4

1
W,:-

"a:Ivy-rot:ELI - SICTILJNEA:DE - FUNCTIONARE.

'9 U 08,(0

K

'''"

-, ii

,

1.6.M..,

- 17.850,00

380,00

2472,00

0,00

2.472;00

459,57

7,05

466,62

-13,57

-7,05

-20,62

2.235,00

;woo

549,00

200,00

18.230,00
1

Paragraful 67.10.03,03 Muzee L Muzeulludeţeari falomila
Articol / alineat
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru intre ţinere şi funcţionare
85.01.01 PlAţi efectuate in anii preceden ţi şi recuperate In anul curent 'in
secţiunea de funeţionare a bugetului local
:. Paragraftil 67...10.03.14 Centric:.cultOraje COtiftil Cultural "Ionel PerJ6a"
Articol / alineat
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
Paragraful 67.:10.03.30 Alte servicii cUltiţrale .- Centrtl JUdetean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi ţiorţalelakiMiţa Articol / alineat
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
It.LT:IŢ IE.0 . ',S1;',;C:14f.11q, A Igi)E7NOLTARE ''..
Ariognifpl 67:10.03:03:Mtiee.:', Muzeul National al Agricultirrri '
Articol / alineat
71.01.30 Alte active fixe
reactualizare studiu DALI, elaborare documentatii tehnice peniru obtinerea
avizelor si acordurilor, elaborare docurnentatii tehnice'in vederea obtinerii
autorizatiei de eonstruire (DTAC), elaborare proieet tehnie, asistentă
tehnicil de santier - Casa tradifională romeineasccă
,

.A:763,00
365,00

480,00: -

.

z.435,00
749,00

4.943,00

180,00

545,00

,00

1:238,00

260,00

74,00

334,00

40,00

74,00

114,00

35,00

74,00

109,00

1 -15$40

Paragraful 67.10.03:03 :Miizee,:E, Muzeul:_J ţicleţeatililorni a
Articol / alineat
71.01.30 Alte active fixe
realizare web site

85,00

6 00

91,00

60,00
0,00

6,00
6,00

66,00
6,00

liEFACIT ..- S":1' itineli . de-Dei■Atare

23,00

0,00

. 23;00
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot ărare privind aprobarea reetific ării bugetului general al judetului Ialomita,
pe anul 2021
Prin proiectul de hot ătire supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomi ţa se propune
rectificarea bugetului jude ţului lalomiţa, pe anul 2021.
Propunerea este fundamentat ă prin dispozitiile art. 19 aim. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, Cu modific ările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi
completările ulterioare, conform c ărora pe parcursul exercitiului bugetar, la propunerea
fundamentat ă a ordonatorţilui principal de credite, se poate realiza rectificarea bugetului jude ţului cu
aprobarea autorit ătii deliberative.
Prezenta rectificare are la baz ă notele de fundamentare ale directiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa i solicitările unor institutii subordonate privind majorarea
veniturilor din donatii i sponsoriz ări, a veniturilor din manifest ări culturale, precum şi
suplimentarea sau redistribuirea unor prevederi bugetare pentru sectiunea de func ţionare şi
dezvoltare, in concordant ă cu nevoile actuale.
În raportul directiei de specialitate sunt detaliate influentele realizate asupra bugetului
judetului , jar in anexa la proiectul de hot ărare sunt reflectate influenttle propuse care dap ă aprobare
vor fî operate in structura bugetului anului 2021 si in anexele acestuia.
Având in vedere că rectificarea bugetului general al judetului, pe anul 2021 indeplineste
condiţiile de necesitate i oportunitate, propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea sa in forma şi
continutul prev ăzute in project.
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RAPORT
la proiectul de hot ărăre privind aprobarea rectific ării
bugetului general al judetului lalomita, pe anul 2021
Avand in vedere:
notele de fundamentare ale directiilor de specialitate din eadrul Consiliului Judetean Ialomita;
solicitările unor instituţii subordonate privind majorarea veniturilor din donatii şi sponsorizări,
a veniturilor din manifestări culturale, precum şi suplimentarea sau redistribuirea unor
prevederi bugetare pentru sectiunea de functionare şi dezvoltare, in concordant ă cu nevoile
actuale,
proiectul de hotărdre supus spre analiz ă şi aprobare de către ordonatorul principal de credite
propune:
suplimentarea creditelor bugetare destinate asigur ării indemnizatiilor membrilor Autorit ătii
Teritoriale de Ordine Pub lică Ialomita cu suma de 97,00 mu i lei;
alocarea sumei de 180,00 mu i lei Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Traditionale Ialomita pentru acoperirea partial ă a cheltuielilor privind organizarea
festivalurilor „Trofeul Tinere ţii„ Amara şi „Doina B ărăganului„ ;
- alocarea sumei de 100,00 mu i lei Centrului Cultural „Ionel Perlea„ pentru acoperirea partial ă
a cheltuielilor privind organizarea festivalului „Trofeul Tineretii„ Amara;
- majorarea bugetului Directiei Generale de Asistentă Socială şi Proteclia Copilului cu suma
de 2,70 mu i lei pe seama ineas ărilor din donatii şi sponsorizări, şi corespunz ător majorarea
cheltuielilor cu hran ă pentru oameni. De asemenea, prin notele de fundamentare transmise, se
solicită redistribuirea unor credite bugetare, in corelatie cu executia bugetar ă inregistrat ă la
această dată şi cu prioritătile ap ărute in derularea activitătii;
- suplimentarea cu suma de 800,00 mu i lei a creditelor bugetare destinate finant ării
programului de stitnulare a natalităţii in judeţul Ialomita;
Asigurarea cheltuielilor mentionate anterior se realizează prin disponibilizarea unor eredite
bugetare aloeate unor actiuni cu caracter ştiintific şi social-cultural precum şi prin diminuarea
cheltuielilor de întreţinere şi funetionare ale drumurilor judetene.
De asemenea, se suplimentează bugetul instittrtiilor publiee şi activitătilor finantate integral
sau partial din venituri proprii at institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean Ialomita
cu suma de 100,00 mu i lei, reprezenfand veniturile proprii estimate de Centrul Cultural „Ionel
Perlea„ .
majorarea bugetului propriu at judetului Ialomita aferent sectiunii de dezvoltare, cu suma de
18.725,00 mu i lei, din excedentul bugetului local şi din sursa de finanţare a Programului National
de Dezvoltare Local ă, in vederea asigur ării fondurilor necesare pentru:
• realizarea unei arhive foto digital ă şi a unui film de prezentare a judeţului Ialomiţa cu
o valoare estimativ ă de 134,00 mu i lei;
• suplimentarea creditelor bugetare alocate aehizitiei de licente la Inspectoratul pentru
Situalii de Urgentă Ialomita cu suma de 2,00 mu i lei;
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• alocarea sumei de 97,00 mu i lei pentru obiectivul „Demolare cl ădiri din cadrul
Spitalului Judetean de Urge* Slobozia„; pentru derularea proiectelor cc urmeaz ă a se
realiza in incinta spitalului este necesară dezafectarea / demolarea constnic ţiflor care
sunt nefunctionale şi intr-o stare avansată de degradare;
• suplimentarea transferurilor din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital
in domeniul s ănătăţii cu suma de 50,00 mu i lei, alocate 'Spitalului Judetean Cie Urgentă
Slobozia;
D alocarea sumei de 74,00 mu i lei pentru reactualizarea studiului DALI, elaborarea
documentatiflor tehnice pentru obtinerea avizelor şi acordurilor, elaborarea
documentatiilor tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de construire (DTAC),
elaborarea proiectului tehnic, asistent ă tehnică de şantier pentru obiectivului de
investiţii „Cas ă traditională rornaneasc ă„ derulat de Muzeul National al Agriculturii;
• alocarea sumei de 6,00 mu i lei pentru realizarea unui web site la Muzeul Judetean
' Ialomita;
• alocarea sumei de 78,00 mu i lei pentru realizarea unui studiu privind estimarea
potentialului de colectare separat ă a biodeşeurilor şi a potentialului de compostare
individuală la nivelul judeţului Ialomiţa;
• majorarea cu suma de 2.000,00 mu i lei a creditelor bugetare alocate pentru derularea
obiectivului „Modernizarea drumurilor judetene DJ 302 localitătile Drăgoe şti Roşiori - Movilita - Dridu, DJ 101 localitatile Dridu-Fierbinti Targ-limit ă judeţ Ilfov,
DJ 101 Dridu - Jilavele şi DJ 402 limită judet C ălăraşi - Sine şti (DN2 )„;
• suplimentarea cu suma de 7.906,00 mu i lei a creditelor bugetare alocate pentru
dcrularea obicctivului „Modernizare DJ 201, Bueşti - Ivăneşti - Ion Ghica - Ciulniţa Cosâmbeşti - Mărculeşti, km 57+000 - 84+000„;
majorarea Cu suma de 12378,00 mu i lei a creditelor bugetare alocate pentru derularea
obiectivului „Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Coşereni - Axintele - Orezu, km
0+000 - 35+400„;
• suplimentarea cu suma de 2.000,00 mu i lei a creditelor bugetare alocate pentru
derularea obiectivului „Modernizare drum judetean DJ 203F, DN2C ( Grivi ţa )
Smima - Iazu - ScAnteia - Valea Ciorii - DN21A, km 0+000 - km 25+350„;
D diminuarea Cu suma de -1.000,00 mu i lei a creditelor bugetare alocate pentru derularea
obiectivului „ Modernizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie
DJ201B) - Piersica-Bordu şelu (ieşire din localitate)„,
• diminuarea creditelor bugetare alocate obiectivelor de investitii „Instalatii de tratare
mecano-biologic ă prevăzute prin PJGD in judetul Ialomita„ i „ Investitii prevdzute
prin PJGD : Extinderc colectare separat ă a deşeurilor reciclabile, Modemizare sta ţii
transfer (Feteşti, Urziceni), construire statii noi de transfer, Static de sortare pentru
deşeurile reciclabile colectate separat, Reabilitarea sta ţiei de sortare Tăndărei, Static
compostare inchis ă pentru biodeşeuri colectate separat„ cu suma de -5.000,00 mu i lei.
Influentele propuse, prev ăzute la partea de venituri şi la partea de cheltuieli, sunt detaliate
in anexa la proiectul de hotărdre, jar după aprobare vor fi operate in structura bugetului pe anul
2021 precum şi in celelalte anexe ale bugetului judetului.
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