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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
privind aprobarea rectific ării bugetului general al judetului Ialonnta, pe aim! 2021

Consiliul Judetean Ialomi ţa,
Avand vedere:
- Referatul de aprobare nr.
din A'
.2021 al Pre şedintelui Consiliului
Judeţean Ialomita,
Examinând:
- Raportul comun de specialitate nr. otosts.-3/ 020,09,I —2 din
4/.2021 al Directiei Buget
Finante ş i al Directiei lnvcsti ţii ş i Servicii Pub lice;
- Avizul nr.
din
al Comisiei economico-financiar ă, protectia mediului şi turism;
- Avizul nr.
din
al Comisiei juridice, de disciplin ă, drepturi, obligatii
incompatibilităti;
- Avizul nr.
din
al Comisiei pentru munc ă, s ănătate, asistent ă socială ş i fami lie;
-Avizul ur.
din
al Comisiei de urbanism, arrienajarea teritoriului, dezvoltare
regională, protectia mediului ş i turism;
-Avizul nr.
din
al Comisiei pentru invătămănt, cultură, culte, tineret, cotaborarea
Cu societatea civil ă ş i relatii externe;
In conformitate Cu:
- prevederile Hot ărarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 70 din 27.04.2021 privind aprobarea
bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2021, cu modific ările ulterioare;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ările i complet ările
ulterioare;
prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i aim. (3) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările i con-ipletările ulterioare;
prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă a G-uvernului or. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modific ările i complet ările ulterioare,
.1

°( ,10

.6

HOTĂRA.$TE:
Art.1 (1) Se aprob ă rectificarea bugetului local al judetului falomita pc anul 2021, pe sectiuni,
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole ş i alineate, la venituri în sum ă de 321.451,10 mu i lei, la
cheltuieli in sumă de 404.935,10 mu i lei, Cu un deficit de 83.484,00 mii lei, deficit cc va fi acoperit din
excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face parte integrant ă din prezenta
hotărftre.
(2) Se aprob ă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 83.484,00 mu i lei ca surs ă de
finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local.
Art.2 (1) Se aprob ă rectificarea bugetului institutiilor publice subordonate Consiliului Judetean
Ialomita, fmantate din venituri proprii ş i subventii din bugetul local, pe anul 2021, pe sectiuni, capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri, articole ş i alineate, ta venituri in sum ă de 19.485,00 mu i lei, la cheltuieli in
Cod FP -07-02, ed. 2, vers. 0

sumă de 19.508,00 mu i lei, cu un deficit de 23,00 mu i lei, deficit cc va fi acoperit din excedentW anului
precedent, potrivit punctului II din anexa care face pa rt e integrantă din prezenta hot ărdre.
(2) Se aprob ă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 23,00 mui lei ca sursă de
finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului institutiilor publice finan ţate din venituri
proprii ş i subven ţii din bugetul local.
Art.3 Influentele prev ăzute la art. 1 ş i 2 sunt detaliate in anexa care face parte integrant ă din
prezenta hot ărke.
Art.4 Se imputerniceste Direc ţia Buget Finanţe ş i Directia Investiţii ş i Servicii Publice din cadrul
aparatului de specialitate ii Consiliului Judetean lalomita s ă introduc ă modific ările ş i completările in
structura bugetului jude ţuii la lomita, inclusiv in sinteza programelor, programul de investiţii publice,
numătul de personal ş i fondul de salarii de bază şi in bugetul general consolidat, pe anul 2021.
Art.5 Prevederile prezentei hot ărdri vor fi aduse la indeplinire de către directiile din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita i instituţiile subordonate, punerea in aplicare
fiind asigurat ă de preşedintele Consiliului Tudetean Ialomi ţa.
Art.6 Prezenta hot ărare devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii In cuno ştint

publică.
Art.7 Prin grija Secretandui General al Judetului Ialomita, prezenta hot ărăre va fi comunicat ă
directiilor de specialitate implicate, institutiilor subordonate Consiliului Jude ţean 1alomita ş i Institutiei
Prefectului — Judetul Ialomita, urmand a fi publicată pe site-ul Consiliului Judetean Ialornita, sectiunea
"Monitond Oficial al Judetului".

PRESEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Seeretarul General al judeţului Ialomita
Adrian Robert IONESCU

Rd./0c.
NRF
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ANEXA
LA HOTĂRIREA NR.
/
._.2021
privind aprobarea rectifidrii bugetului general al Judetului Ialomita, pe anul 2021
- mu i lei Nr1

Denumirea indicatoriIor

crt.
0

1

Program actual

.

Program
rectificat

Influente

2

. 3

4=2+3

BUGET LOCAL

TAtiyE193[11.10

'

'

1

- VENITURt- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE .
Subcapitol
11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru drumuri
37.02.01 Donatii şi sponsorizări

1

1
123.895,30

-997,20

122.898,10

3.841,00
11,30

-1.000,00
2,80

2.841,00
14,10

197.924,00

629,00

198.553,00

ofio
14.579,00

659,00
-10,00

659,00
14.569,00

915,00
2.630,00

-10,00
10,00

905,00
2.640,00

35,00
738,00
100,00

10,00
-30,00
-30,00

45,00
708,00
70,00

123.895,30

-997,20

. 122.898,10

18.870,00

-124,59

18.745,41

2.184,03

-118,29

2.065,74

-19,63

-6,30

-25,93

419,00

7,50

426,50

32,50

7,50

40,00

•Subcapitol : 65.02.50 Alte cheltuieli In domeniul inv ăţămăntului

300,00

6,00

306,00

Artieol / alineat
59.22 Actiuni cu caracter ştfintific şi social -cultural

300,00

6,00

306,00

Paragraf : 66.02.06,01 Spitale generale

4.010,00

500,00

4.510,00

Articol / alineat
51.01.46 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuiehlor
curente din domeniul s ăn ătătii

3.500,00

500,00

4.000,00

Paragraf : 66.02.50.50 Alte institutii ş i actiuni sanitare

104,00

-78,00

26,00

Articol / alineat
59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social -cultural

100,00

-78,00

22,00

VENITERI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE•
Subcapitol
42.02.16.01 Subventii de la bugetul de stat eătre bugetele locale pentru
fmantarea aparaturii medicale si echiparnentelor de comunicatii in
• urgentă in sănătate
48.02.01.01 Sume primite in contul plătilor efectuate in anul eurent
Pay spre viitor: 2 case tip familial 0 centru de zi pentru consiliere 0
sprijin pentru copii 0 părinti
48.02.01.02 Sume primite in contul piătilor efeetuate in anii anteriori
Past spre vittor: 2 case tip familial 0 centru de zi pentru consiliere 0
sprijin pentru copii 0 părinti
48.02.02.02 Sume primite in contul piătilor efeetuate in anti anteriori
Venus-impreun ă pentru a viată in sigurantă
0:41.1IE

'

I
CIIELTUIELI - .SECTIU.NEA DE FUNCTIONARE
Parăgraf : 51:02.01.03 Autorit ăţi executive
'Articol / alineat
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
' 85.01.01 Pl ăti efectuate In anii precedenti şi recuperate In anui curent in
secţiunea de functionare a bugetului local
SubcapitoI : 61.02.05A Proteetle civil ă Si protectia contra incendiilor Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Barbu Catargiu" Ialornita
Articol / alineat
20.05.30 Ahe obiecte de inventar
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- mu lei Denumirea indicatorilor

1N1r1

Program actual

Influente

Program
rectificat

2

3

4=2+3

crt.

1
Paragraf : 67.02,05.01 Sport
Articol / alineat
59.20 Sume destinate fmant ărli. programelor sportive realizate de
structurile sportive de drept privat
85.01.01 Plăti efectuate in anif precedenti şi recuperate in anul curent in
seetiunea de functionare a bugetului local
•

5.120,00

-479,91

4.640,09

5.124,26

-284,00

4.840,26

-4,26

-195,91

-200,17

Paragraf ; 67.02.05.02 Tineret

100,00

-100,00

0,00

Articol / alineat
59.08 Programe pentru tineret

100,00

-100,00

0,00

Subeapitol : 67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii şi religiei

150,00

-8,00

142,00

150,00

-8,00

142,00

2.524,50

1,50

2.526,00

415,50

1,50

417,00

6.952,80

1,30

6.954,10

752,80

1,30

754,10

22.062,00

0,00

22.062,00

14,434,44

56,52

14.490,96

-154,44

-56,52

-210,96

Subcapitol : 74.02.03 Reducerea şi controlul poluărli

600,00

-73,00

527,00

Articol / alineat
59.22 Actiuni cu caracter ştiintific si social -cultural

100,00

-73,00

27,00

Subcapitol : 83.02.50 Alte cheltuieli in dorneniul agriculturii, silviculturi .
pisciculturil si vănătorii

2.050,00

350,00

2.400,00

Articol / alineat
20.30.30 Alte cheltuieli eu bunuri şi servicii

2.000,00

350,00

2.350,00

17.361,00

-1.000,00

16.361,00

17.361,00

-1.000,00

16.361,00

'

Articol / alineat

59.22 Actiuni Cu caracter ştiintific si social -cultural
Subeapitol : 68.02.04 Asistent ă acordată persoanelor in vărstă - DGASPC Cămin pentru Persoane Vărstnice Ba1aciu
Articol / alineat

20.03.01 Hrana pentru oameni
Paragraf : 68.02.05.02B Asistent ă sociaIă in caz de invaliditate - DGASPC Centrul de ingrijke si Asisterită Slobozia
Articol / alineat
20.03.01 Hrană pentru oameni
Subcapitol : 68,02.06 Asistent ă socială pentru farnilie şi copii - Direetia
Generală de Asistentă Social. şi Protectia Copilului Ialorniţa
Articol / alineat

10.01.01 Salarii de bază
85.01.01 Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in
sectiunea de functionare a bugetului local

Paragraf ; 84.02.03.01 Drumuri şi poduri
Articol / alineat

20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru intretinere si functionare

Pagina 2
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,--Nr.•

Denumirea indicatorilor

crt.
0

I

Program actual

Influente

Program
rectificat

2

3

4=2+3

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEiVOLTARE

279.240,00 .

2.797,00

282.037,00

35,00

39,00

74,00

35,00

39,00

74,001

Subcapitol : 61.02.05A Protec ţie civil ă ş i protectia contra incendillor 1nspectoratul pentru Situa ţii de Urgentă „Barbti Catargiu" IaLomita

363,00

74,00

437,00

Articol / aIineat
71.0L02 Maşini, echipamente si mijloace de transport
echipamente de pro tecţie balistică si pirotehnică
detector de metale
detector multigaz
71.01.03 Mobilier, aparatur ă birotic ă şi alto active corporale
containere de depozitare monobloc

295,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00

24,00
11,00
7,00
6,00
50,00
50,00

319,00
11,00
7,00
6,00
110,00
50,00

59.420,00

834,00

60/54,00

0,00

659,00

659,00

2.550,00

175,00

2.725,00

Subcapitol :74.02.50 Alto servicii In domeniul protectiei. mediutui
Articol / alineat
71.01.30 Alto active the
Testul investitorului privat prudent - studiu

30,00

50,00

80,00

0,00
0,00

50,00
50,00

50,00
50,00

Paragraf : 84.02,03.01 D11.111111r1 Şi poduri
_ Articol / alineat
71.01.01 Constructii
Modern izare DI 201, Buesti - Iv ănesti - Ion Ghica - Ciulniţa Coseirnbesti - Mărculesti, km 57+000 - 84+000

175.604,00

1.800,00

177.404,00

145.860,00

1.800,00

147.660,00

33.385,00

1.800,00

35.185,00

• 8L316,00

2.168,00

83,484,00

•Subcapito154.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor Directia Jude ţeană de Evidentă a Persoaneior lalomita
Articol / alineat
51.02.29 Alte transferuri de capital c ătre instituţii publice

Paragraf : 66 02 06 0J Spit* generale
Articol / alineat
51.02.22 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea aparaturii medicale şi echipamentelor de cornunicatii In
urgentă in s ănătate
51.02.28 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de
capital in domeniul s ănatăţii

DEFICIT - Sectiunca de Dez .voltare

•

BUGETUL INSTITUTRLOR PUBLIC SI ACTIVITĂTILOR FINANTATE INTEGRAL SAU
II PARTIAL DIN VENITURI PROPRII AL INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA
CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA
OTĂiXENITC11

,

445, 0 0

'

1

1
VENITURI - SECTIVNEA DE,FUNCTIONARE
Subcapitol
33.10.19 Venituri din serb ări si spectacole ş colare, manifest ări culturale,
artistice ş i sportive
Centrul Cultural „Ionel Perlea„ Ialomiţa
Pagina 3

.485,00
1

18/30,00

1400

. 18.231,00

155,00
150,00

1,00
1,00

156,00
151,00

mu i lei Nr.1

Denumirea indieatorilor

crt.
0

2
VENITURI SECTIIINEA DE DEZVOLTARE
Subcapitol
43.10.19 Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de
dezvoltare
Directia Judeteană de Evident ă a Persoanelor Ialomita

CHELTUIELI SECTIUNEA. DE FlUNCTIONARE
Paragraful 67.10.03.43 Muzee Muzeul National al Agriculturii
Articol / alineat
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
85.01.01 Plăti efectuate in anii precedent' şi recuperate in anul curent in
secţiunea de functionare a bugetului local
Paragraful 67.10.03.14 Centre culturale - Centrul Cultural „Ionel Perlea„
falomita
Articol / alineat
20.30,30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

•

Program
rectificat

Program actual Influente

Paragraful 67.10.03.30 Alte servicii culturale - Biblioteca Judetean ă
"Stefan 13 ănulescu" Ialomita
Articol / alineat
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.11 Cărţi, publicatii şi materiale documentare
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

3

4=2+3

1.215,00

39,00

1.254,00

1.098,00
35,00

39,00
39,00

1.137,00
74,00

: 46 8 ;00

0,00

18.230,00

1,00

18.231,00

3.221,00

0,00

3.221,00

85,00

0,84

85,84

-5,63

-0,84

-6,47

2.435,00

1 ,00

2 • 436 900

749,00

1,00

750,00

1.860,00

0,00

1.860,00

28,00
120,00

5,00
-5,00

33,00
115,00

1.238,00

39,00

1.277,00

35,00

39,00

74,00

0,00
0,00
15,00
0,00

15,00
15,00
24,00
24,00

15,00
15,00
39,00
24,00

..

,

19...5 08 ,00

1
Subcapitol 54.10.10 Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor Directia Judetean ă de Evidentă a Persoanelor Ialomi ţa
Articol / alineat
71.01.03 Mobilier, aparatur ă birotică i alte active corporate
cabin ă foto
71.01.30 Alte active fixe
actualizare site
Paragraful 67.10.03.14 Centre culturale - Centrul Cultural „lone' Pcrlea„
IaloMita
Articol / alineat
71.01.02 Maşini, echipamente ş i mijloace de transport
sistem supraveghere video si detectie efractie

210,00

0,00

210,00

195,00
100,00

0,00
-59,00

195,00
41,00

sistem detectie incendiu la Casa Memorială „Ionel Per/ca,, Ograda

0,00

59,00

59,00

23,00

0,00

23,00

DEFICIT - Seetiunea de Dezvoltare
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PREŞEDINTE

Nr.20/0()
202,(,

aVR

I 0 90.71

din

24, a .2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărfire privind aprobarea reetific ării bugetului general al jude ţului Ialotniţa,
pe anul 2021

Prjn proiectul de hotărare supus dezbaterii Consiliului Jude ţean Ialomita Sc propune
rectificarea bugetului jude ţului Ialomita, pe anul 2021.
Propunerea este fundamentat ă prin dispoziţiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 27312006 privind
fjnantele publice locale, Cu modific ările si complet ările ulterioare, coroborat cu prevederile
Ordonantei de Urgent ă a Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi
completările ulterioare, conform c ărora pe parcursul exerci ţiului bugetar, la propunerea
fundamentat ă a ordonatorului principal de credite, se poate realjza rectificarea bugetuluj jude ţului Cu
aprobarea autorit ătii deliberative.
Prezenta rectificare are la bază notele de fundamentare ale directiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Judetean Ialomiţa i solieitările unor institutii subordonate privind majorarea
veniturilor din donatii i sponsoriz ări, a veniturilor din manifest ări culturale, precum
suplimentarea sau redistribuirea unor prevederi bugetare pentru sec ţiunea de functionare si
dezvoltare, in concordan ţă cu nevoile actuale.
În raportul diree ţiilor de specialitate sunt detaliate influen ţele realizate asupra bugetului
judeţului , iar in anexa la proiectul de hot ărare sunt reflectate influentele propuse care după aprobare
vor ft operate in structura bugetului ataului 2021 si in anexele acestuia.
Avdnd in vedere c ă reetificarea bugetului general al jude ţului, pe anul 2021 indeplineste
condiţijle de necesitate i oportunitate, propun Consihutui Jude ţean Ialomiţa adoptarea sit in forma si
conţinutul prevăzute in project.

PRE ŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Redactat
Novae Ramona-Florentina

ROMANIA
CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMI ŢA
Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Siobozia - Plata RevoluIiei Nr.1

DIRECTIA BUGET FINANTE
DIRECŢIA INVESTITII SI
SERVICII PUBLICE

Nr. .9.304V.3

web: www.cicnet.ro
cji@cicnet.ro

i'1,-17 .08.2021

RAPORT
la proiectul de hot ărire privind aprobarea reetifire ării
bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2021

Avănd in vedere:
• notele de fundamentare ale direc ţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Jude ţean
Ialomiţa;
• solicitările unor institu ţii subordonate privind majorarea veniturilor din donaţii
sponsorizări, a veniturilor din manifest ări culturale, precum şi suplimentarea sau
redistribuirea unor prevederi bugetare pentru sec ţiunea de funcţionare şi dezvoltare, in
concordanţă cu nevoile actuale,
proiectul de hotărăre supus spre analiz ă şi aprobare de c ătre ordonatorul principal de
credite propune:
pentru secţiunea de funcţionare:
> redistribuirea sumei de 6,00 mu i lei şi disponibilizarea sumei de 537,00 mu i lei,
sumă cc nu a fost angajată in urma procesului de evaluare a proiectelor cu
fmanţare nerambursabil ă, alocată din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activit ăţi
nonprofit de interes general pentru anul 2021;
• suplimentarea creditelor bugetare alocate Inspectoratului pentru Situa ţii de
Urge*. Ialomiţa cu suma de 7,50 mu i lei pentru achiziţionarea unor obiecte de
inventar, respectiv c ăşti de protec ţie, pompă manuală tip ACCLTRO şi
distrugătoare de h ărtie;
> alocarea sumei de 500,00 mu i lei ca transferuri curente Spitalului Jude ţean de
Urgenţă Slobozia pentru fman ţarea unor cheltuieli impuse de relocarea spa ţiilor
Cu destinaţie administrativ ă şi a blocului alimentar; aceast ă relocare temporar ă
este determinat ă de demararea lucr ărilor de construc ţii i modernizări ale
clădirilor din incinta acestei institu ţii;
> majorarea bugetului Direc ţiei Generale de Asisten ţă Socială şi Protecţia Copilului
cu suma de 2,80 mu i lei pe seama incas ărilor din donaţii şi sponsorizări, şi
corespunzător majorarea cheltuielilor Cu hran ă pentru oameni;
> suplimentarea creditelor bugetare alocate activit ăţii de neutralizare a
subproduselor de origine animal ă care nu sunt destinate consumului uman, cu
suma de 350,00 mu i lei, determinat ă de apariţia unor focare de pest ă porcină la
nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale din jude ţ;
> diminuarea veniturilor din sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată şi
corespunzător a cheltuielilor de Intre ţinere şi funcţionare ale drumurilor jude ţene
Cu suma de 1.000,00 mu i lei ; aceast ă sumă se alocă unor unităţi administrativteritoriale din jude ţ care au solicitat sprijin pentru fman ţarea lucr ărilor necesare de
efectuat pe drumurile comunale;

pentru sec ţiunea de dezvoltare:
- majorarea bugetului propriu al judetului Ialomita Cu suma de 2.797,00 mu i lei, din
excedentul bugetului local şi din subvenţii de la bugetul de stat in vederea asigur ării
fondurilor necesare pentru:
• dotarea Inspectoratului pentru Situa ţii de Urgenţă Ialomiţa Cu echipamente de
protecţie balistică şi pirotehnică, detector de metale şi de gaze, precum şi
achiziţionarea unor containere de depozitare monobloc — 74,00 mu i lei;
suplimentarea cu suma de 1.800,00 mu i lei a creditelor bugetare alocate pentru
derularea obiectivului „Modernizare DJ 201, Bue şti - Ivăneşti - Ion Ghica Ciulniţa - Cosâmbeşti - Mărculeşti, km 57+000 - 84+000„. Majorarea surselor
proprii alocate acestui obiectiv de investi ţii este determinat ă, pe de o parte de
actualizarea programului de execu ţie, având in vedere devansarea lucr ărilor prin
creşterea capacit ăţii de producţie prin subcontractarea unor lucr ări, pe de altă
parte de notific area primit ă din partea Ministerului Dezvolt ării, Lucrărilor
Publice şi Administraţiei, prin care este comunicat ă epuizarea surselor de
finanţare alocate Programului National de Dezvoltare Local ă pentru anul in curs;
> alocarea sumei de 50,00 mu i lei pentru realizarea studiului „Testul investitorului
privat prudent„ la SC ADI ECOO 2000 T ăndărei, necesar procesului decizional
privind aprobarea particip ării la majorarea capitalului social avand ca destina ţie
realizarea programului investi ţional propus pentru anul 2021;
> suplimentarea transferurilor din bugetul local cu suma de 175,00 mu i lei şi din
bugetul de stat cu suma de 659,00 mu i lei pentru finanţarea cheltuielilor de capital
in domeniul sănătăţii, alocate Spitalului Jude ţean de Urgentă Slobozia;
> achiziţionarea unei cabine foto, prin transferuri din bugetul local, pentru
preluarea imaginilor in vederea emiterii c ărţilor electronice de identitate şi
actualizarea site-ului gestionat de Direc ţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Ialomiţa — 39,00 mu i lei;
> redistribuirea unor surse de fmanţare a proiectelor cu finan ţare nerambursabil ă,
derulate de Direc ţia Generală de Asistenţă Socială u Protecţia Copilului Ialomiţa,
in corelaţie cu execuţia bugetară inregistrat ă la aceast ă (lath i cu prioritătile
apărute in denilarea activit ăţii;
De asemenea, se suplimenteaz ă bugetul institutiilor publice şi activitătilor finan ţate
integral sou partial din venituri proprii al institutiilor publice din subordinea Consiliului
Judetean Ialomita cu suma de 40,00 mu i lei, din care 1,00 mu i lei reprezentând veniturile
proprii estimate de Centrul Cultural „Ionel Perlea„ şi 39,00 mu i lei reprezentand subven ţii
pentru secţiunea de dezvoltare fundamentate de Direc ţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Ialomi ţa.
Influentele propuse, prevăzute la partea de venituri şi la partea de cheltuieli, sunt
detaliate pe tipuri de bugete şi pe sec ţiuni in anexa la proiectul de hot ărare, jar dup ă
aprobare vor fi operate in structura bugetului pe anul 2021, precum şi in celelalte anexe ale
bugetului judeţului.
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