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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea rectificării bugetului general  
al județului Ialomița, pe anul 2021 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 21344/2021 - X din 07.09.2021 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
- Decizia Penală nr. 940 din 13.08.2021, definitivă, pronunțată de Curtea de Apel 

București în dosarul penal nr. 24754/3/2015, prin care a rămas definitivă Sentința Penală 
nr. 1085 din 26.05.2017 pronunțată de Tribunalul București, conform căreia funcționarii 
publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița implicați în 
cauză au fost achitați, 

Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 21350/2021 - X din 07.09.2021 al Direcţiei Buget 
Finanțe şi al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 21529/2021 - N din 09.09.2021 al Comisiei economico-financiară, 
protecţia mediului şi turism; 
 - Avizul nr. 21572/2021 - N din 09.09.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 
 - Avizul nr. 21607/2021 - T din 09.09.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistență socială și familie; 

-Avizul nr. 21554/2021 - H din 09.09.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 

-Avizul nr. 21567/2021 - B din 09.09.2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 

În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean 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 finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului local al județului Ialomița pe anul 2021, 
pe secțiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în sumă 
de 321.451,10 mii lei, la cheltuieli în sumă de 409.528,10 mii lei, cu un deficit de 88.077,00 
mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 88.077,00 mii 
lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local. 

 
Art.2  Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a unor sume pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și 
cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul 2021, în limita sumei de 
1.500,00 mii lei. 

  
Art.3 Se aprobă alocarea sumei de 1.000,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară 

la dispoziția Consiliului Județean Ialomița pentru asigurarea surselor de finanțarea 
necesare acordării drepturilor salariale ce decurg din aplicarea prevederilor Deciziei 
Penale nr. 940 din 13.08.2021, definitivă, pronunțată de Curtea de Apel București în 
dosarul penal nr. 24754/3/2015, prin care a rămas definitivă Sentința Penală nr. 1085 din 
26.05.2017 pronunțată de Tribunalul București. 

 
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 Direcția Buget Finanțe şi Direcţia Investiţii şi Servicii Publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă 
modificările și completările în structura bugetului județului Ialomița, inclusiv în sinteza 
programelor, programul de investiții publice, numărul de personal și fondul de salarii de 
bază şi în bugetul general consolidat, pe anul 2021. 

 
Art.6  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și instituțiile 
subordonate, punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomița. 
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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 Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate și instituțiilor 
subordonate Consiliului Județean Ialomița, și, spre știință, Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – Secțiunea 
”Monitorul Oficial al Județului”.  

 
 

                         PREŞEDINTE         
                       MARIAN PAVEL     Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                          Secretarul general judeţului Ialomiţa  
                                            Adrian Robert IONESCU 
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