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PROIECT DE HOTA RARE NR.
privind aprobarea rectific ării rep artizării pe bugetele locale ale unitătilor
administrativ-teritoriale din judet a unor sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021

Consiliul Judetean lalomita,
Avă nd vedere:
- Referatul de aprobare nr. o (Ń1742047clin 21( 4 .2021 al Pre5edintelui
Consiliului Judetean lalomita,
Examin ănd:
- Hotărărea Consiliului Judetean lalomita nr. 63/30.03.2021 privind aprobarea
repartizării pe bugetele locale ale unitătilor administrativ — teritoriale din judet a unor
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe angl 2021;
- Roportul de specialitate COMU11 nr, lodeo2SAWdrn
of .2021 al Directiei
Buget Finante 5i Directlei Investitii i Servicil Pub/ice;
- Avizul nr.
din
.2021 al Comisiei economico-financiare 51
agriculture's;
- Avizul nr.
din
.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regional ă, protectia mediului 5i turism;
Avizul nr.
din
.2021 al Comisiei juridice, de disciplines,
drepturi,
şi incompatibilităti;
Tn conform itate Cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) i alin. (3) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările 51 completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ările 5i
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 15/ 2021privind bugetul de stat pe anul 2021, cu
modific ările .si completeirile ulterioare;
Tn temeiul art. 196 ann. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi complet ările ulterioare,
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HOTARA5TE

Art.1 Se aprob ă rectificarea repartiz ării pe bugetele locale ale unit ătilor
administrativ-teritoriale din judet a sumei de 4.941 mii lei, reprezent6ncl sume
defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată destin ate finanterrii cheltuielilor privind
drum urile judetene i comunale pe anul 2021, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hot ă rare.
Art. 2 Prezenta hotăr6re devine obligatorie 5i produce efecte de la data aducerii
la cuno5tintă publică.
Art. 3 Punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei hot ăr6ri este asigurat ă de
Pre5edintele Consiliului Judetean lalomita şi va fi coniunicat ă, prin grija Secretarului
General al Judetului lalomi ţa, Administratiei Judetene a Finantelor Pub/ice lalomita,
consiliilor locale din judet prev ăzute in anexă 51 Institutiei Prefectului —Judetul
urm6nd a fl publicată pe site-ul Consiliului Judetean lalomita, sectiunea "Monitorul
oficial al Judetului".

PRE5EDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al lude ţului lalomiţa
Adrian-Robert IONESCU
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privind aprobarea rectific ării repartiz ării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din jude ţ a unor
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021

Nr. crt.

UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Sumo defalcate din WA destinate finant ărli cheltuielilor privind
drumurile judetene §i comunale

Arm ăşeşti
100

program actual
influente
program rectiflca

100

Balaciu
100

program actual
influent&
program rectificat

100

Colelia
program actual
influent&

200

program rectificat

200

Drăgoeşti
100

program actual
influente
program rectificat

-

100

Griviţa
program actual
influente
program rectificat

100
200
300

Ion Roată
program actual

100

influente
Program.reetiticat.
Miloşeşti
program actual
influente

200

program rectificat
Munteni-Buz ău
program actual

100

influente
Arggrarp rectificat

100

S ă lcioara
program actual

100

influente
program rectificat
10

100

Stelnica
program actual

100

int7uente
program rectificat
11

100

Suditi
program actual
influente
program rectificat

12

200
200

Vatea Ciorii
program actual

100

influente
. program rectificat
13

100

Valea M ăcri ş ului
program actual

100

influente
program rectificat

100

Nr. crt.

UNITĂTI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Sume defalcate din TVA destinate finant ăili cheltuielilor privind
drumurile judetene ş i comunale

■TOŢAI..:. ;COMyN
program actual

1.000

influente

800

program rectit7oat

Totr4013w
program actual
influente
program rectificat

Feteti

14

program actual

100

influente

• !PrOgram rectificat
5:

TOTAL
ac
influent&

prograM *Moat
TOTAL C ď YNORAş E MUNIC1PII
program actual

13

"
1.100

influente

1.000

program rectificat

2,100

Judetul lalomita
program actual

3.841
-1.000
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din 27 .08.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectui de hotă ră re privind aprobarea rectific ă rii repartiz ă rii pe bugetele locale
ale unit ă tilor administrativ-teritoriale din judet a unor sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021

Prin proiectul de hotărare supus dezbaterii se propune plenului Consiliului
Judetean Ialomiţa aprobarea rectific ării repartiz ării pe bugetele locale ale uniatilor
administrativ-teritoriale din jude ţ a unor sume defalcate din uncle venituri ale
bugetului de stat, pe anul 2021.
Prin Hotărarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 63 din 30.03.2021 s-a aprobat
repartizarea pe bugetele locale ale unitâ ţilor administrativ-teritoriale din jude ţ a unor
sume defalcate din uncle venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, conform
prevederilor art. 6 alin. (1) şi reglementărilor din Legea nr. 15/2021 privind bugetul de
stat pe anul 2021 .
Urmare a coresponden ţei purtate de Jude ţul Talomiţa cu unităţile administrativ —
teritoriale din judeţ s-a identificat necesitatea aloc ărit unor sume defalcate din TVA
destinate fmant ării cheltuielilor privind drumurile judetene şi comunale pentru
continuarea unor proiecte ale autorit ătilor publice locale din jude ţ.
Propunerea de reetificare a repartiz ării pe bugetele locale ale unit ăţilor
administrativ-teritoriale din jude ţ a unor sume defalcate din uncle venituri ale
bugetului de stat, pe anul 2021, reprezint ă in fapt diminuarea aloc ării aferente jude ţului
Ialomiţa i repartizarea acesteia unor unit ăţi administrativ teritoriale, in coneordan ţd
Cu ffindament ările aeestora..
In raportul direc ţiei de specialitate i anexa la proiectul de hot ărdre se regAsesc
unit4ile administrativ teritoriale şi sumele alocate.
Avand in vedere că proiectul de hotărare indeplineste conditiile de necesitate
oportunitate, propun Consiliului Judetean Ialomiţa adoptarea hot ărârii in forma şi
conţinutul prev ăzute în proiect.
PREgDINTE
MARIAN PAVEL

Consiliul Judetean lalornita
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Redactat,
Teodarescu Gabriela - Virginia
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din 2od3 .2021
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RAPORT
la proiectul de hot ărăre privind aprobarea rectific ării repartiz ării pe bugetele locale
ale unită tilor administrativ-teritoriale din judet a unor sume defalcate
din uncle venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021

Prin Hotărdrea ConsHiului Judeţean Ialomiţa nr. 63/30.03.2021 a fost realizat ă repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru finanţarea eheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale in valoarea total ă de 4.941 mii lei.

În urma corespondenţei cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, precum şi solicitările
primite din partea cornunelor Colelia, Grivi ţa, Milo şeşti, Sudiţi şi a municipiului Fete şti de alocare

a unor suiue, ordonatorul principal de credite propune proiectul de hotărdre de rectificare a
repartiz ării acestora.
Propunerea de rectificare a repartiz ării reprezintă in fapt diminuarea alocării aferente
Judeţului Ialomiţa cu suma de 1.000 mu lei şi repartizarea acestei sume unit ăţilor administrativteritoriale a Comunei Colelia +200 mu i lei, Comunei Griviţa +200 mu i lei, Comunei Milo şeşti +200

mu i lei, Cornunei Sudiţi +200 mu i lei şi Municipiului Feteşti +200 mu i lei.
După adoptare, hot ărarea va fi comunicat ă Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Ialomiţa, Instituţiei Prefectului, precum şi unităţilor administrativ-teritoriale in cauză.

Directia Buget Finante

Directia Investitii i Servicii Publice

Director executiv,
Mihaela Moroianu

Director executiv,
Cristian Vlad

Conailitil Ju' date fl' n talornita

11111111111111
.0.097,i9

intoemit,
Năstase Tanitsa

