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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 63/30.03.2021 privind 

aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale din județ a unor 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului  de stat, pe anul 2021, cu modificările ulterioare 

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare  nr. 22223/2021 - X din 17.09.2021 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 63/30.03.2021 privind aprobarea 
repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale din județ a unor sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 140/30.08.2021 privind aprobarea 
rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a  
unor sume defalcate din unele venituri ale  bugetului de stat, pe anul 2021; 
 - Raportul de specialitate comun nr. 22224/2021 - D din 17.09.2021 al Direcţiei Buget 
Finanţe şi Direcţiei Investiții și Servicii Publice; 

- Avizul nr. 22421/2021 - B din 21.09.2021 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 22573/2021 - N din 22.09.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 22452/2021 - B din 21.09.2021 al Comisiei juridice, de  disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 

În conformitate cu: 
 - 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 şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

- prevederile art. 19 lit. c) și anexei nr. 5 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
97 din 08.09.2021 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată; 
 - prevederile art.  45 și 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 
30.03.2021, cu modificarile și completările ulterioare; 
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   În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1(1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița                               
nr. 63/30.03.2021 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților 
administrativ - teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului  
de stat, pe anul 2021, cu modificările ulterioare, prin repartizarea în bugetul Județului 
Ialomița a sumei de 3.294 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 
2021. 

(2) Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre reflectă sumele 
actualizate, repartizate pe în anul 2021 în bugetele locale ale comunelor, orașelor, 
municipiilor, în bugetul unității administrativ -  teritoriale Județul Ialomița și total județ. 

 
Art. 2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art. 3 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată, prin grija Secretarului 
General al Județului Ialomița, Administrației Județene a Finanţelor Publice Ialomiţa, 
Direcției Buget Finanțe și Direcției Investiții și Servicii Publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița și Instituției Prefectului – Judeţul Ialomița, 
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 
                           
 
 
 
 
 
          

                                                                                                                                                                                                   
Nr.  167                                                                                                                                                                                                                    Rd/Oc     
Adoptată la Slobozia                                                             TGV 
Astăzi  23.09.2021                                                                                                   2 ex.   

 

 
 


