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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind aprobarea rectificdrii bugetului general al judetului lalomi ţa, pe anul 2021

Consiliul Judetean
Avănd in vedere:
09.2021 al Pre5edintelui
Referatul de aprobare nr. 41,04 /2021 din
Consiliului Judetean lalornita;
Decizia Penală nr. 940 din 13.08.2021, definitivă, pronuntată de Curtea de Apel
Bucureşti în dosarul penal nr. 24754/3/2015, prin care a rămas definitivă Sentinta Penală
nr. 1085 din 26.05.2017 pronuntat ă de Tribunalul Bucure5ti, conform c ăreia functionarii
pub/id i din cadrul aparatului de specialitate at Consiliului Judetean lalomita implicati in
cauză au fast achitati,
Examintind:
- Raportul de specialitate nr. 021 3J1
/2021 - j din 0,-1-.09.2021 al Directiei
Buget Finante 5i at Directiei investitli 51Servicii Pub/ice;
Avizul nr.
.092021 al Comisiei economko/2021 din
financiară, protectia mediului 5i turism;
- Avizul nr.
/2021 din
.09.2021 al Comisiei juridice, de discipliner",
drepturi, obliga ţii.51 incornpatibilită tt
din
- Avizul nr.
/2021 .09.2021 al Comisiei pentru munc ă,
săn ătate, asistentă socială 5i familie;
-Avizul nr.
/2021 din
.09.2021 al Comisiel de urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă, protectia mediului .51 turism;
-Avizul nr.
/2021 din
.09.2021 al Comisiei pen tru invă tământ,
cultură, culte, tin eret, colaborarea cu societatea civil ă
externe;
În conformitate Cu:
- prevederile Hotăretrii Consiliului Judetean lalomita nr. 70 din 27.04.2021 privind
aprobarea bugetului general al judetului lalomita, pe anul 2021, cu modificarile şi
cornpletă rile ulterioa re;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile .5i
cornpletările ulterioare;
- prevederile art. 173 On. (1) lit. b) 51 alin. (3) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările i completările
ulterioare;
Consiliul Judetefin lalomita
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prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, cu modificările
si cornpletă rile ulterio are,
tri temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările i completă rile ulterioare,
HOTARA5TE:
Art.1 (1) Se aprob ă rectificarea bugetului local of judetului lalomita pe anul 2021,
pe sectiuni, cap/tole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole i alineate, la venituri In sum ă
de 321.451,10 mii lei, la cheltuieli in sum ă de 409.528,10 mii lei, cu un deficit de 88.077,00
mui lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din
anexa care face parte integrant ă din prezenta hotărăre.
(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 88.077,00 mii
lei ca sursă de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local.
Art.2 Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a unor sume pen tru
acoperirea temporară a golurilor de case, pro venite din decalajele intre veniturile
cheltuielile sectiunilor de functionare i dezvoltare In anul 2021, In limita sumei de
1.500,00 mii lei.
Art.3 Se aprobă alocarea sumei de 1.000,00 mu i lei din fondul de rezervă bugetară
la dispozitia Consiliului Jude ţean lalomita pen tru asigurarea surselor de finantarea
necesare acordarii drepturilor salariale ce decurg din aplicarea prevederilor Deciziei
Penale nr. 940 din 13.08.2021, definitivă, pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti in
dosarul penal nn. 24754/3/2015, prin care a r ămas definitivă Sentinta Penult' nr. 1085 din
26.05.2017 pronurlat ă de Tribunalul Bucuresti.
Art.4 Influentele prev ăzute la art. 1, 2 si 3 sunt detaliate in anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărăre.
Art.5 Se imputerniceste Direct-la Buget Finante 5i Directia Investitii 5i Servicii Pub/ice
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lalomita s ă introduce(
modificările i complete:wile in structura bugetului judetului inclusiv in sinteza
programelor, pro gramul de investitii pub/ice, num ă rul de personal si fondul de salarii de
bază 5i In bugetul general consolidat, pe anul 2021.
Art.6 Prevederile prezentei hotărări vor fi aduse la indeplinire de către directiile din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lalomita i institutiile
subordonate, punerea in aplicare fund asigurata de Pre5edintele Consiliului Judetean
lalomita.
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Art.7 Prezenta hotărare devine obligatorie 0 produce efecte de la data aducerii la
cuno5tint6 public6.
Art.8 Prin grija Secretarului General al Judetului laiomiţa prezenta hotărare va fi
comunicat6, spre ducere la isndeplinire, directiilor de specialitate implicate 0 institutiilor
subordonate Consiliului Judetean lalomita, A spre ştiin ţă Institutlei Prefectului Judetul
lalomita, urm6nd a fi publicat6 pe site-u/ Consiliului Judetean lalomita — Sectiunea
"Monitorul Oficial al Judetului".
,

,

PRE5EDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat
Secretarul General al Judetului lalomita
Adrian - Robert IONESCU
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ANEXA
LA HOTARAREA NR.
/
.09.2021
privind aprobarea rectific ă rif bugetului general al Judetului Ialomita, pe anul 2021
- mii lei Nr.1

Denumirea indicatorilor

Program
actual

ert.

Program
rectifi cat

3

4=2+3

2 '

1

01

Influente

BUGET LOCAL

yENITITRI:..;SV,CTIUNEA'DKPUNCTIONARE, :

122.898,10

VENITITRI SECTIVNEADE...DE4YOLTARE .

- 0.,00 • :122.89840

.553;00''':'..

-9, 6 • 198 • 553 • 00

'y ' 3,.: c i viv- , . „' 1, ,, ,:. •
: CITEL,TUIELJ . SECtIUNEA DE',:'FIJNVTIQN.AliV::.: '

.:,

:;

122.898,10

0 i60

1j1140.8,16

itf.'74,114

1.000,00

19.745;41

11.588,60
56,00
2,00
19,00

860,00
76,00
3,00
25,00

12.448,60
132,00
5,00
44,00

1,00
3,00
285,00

1,00
5,00
30,00

2,00
8,00
315,00

:..2.000,00;, -1.000,00

. ,; 0 00;00

ParagraC: 51.02..01:Q3. .21404g x.**,7c.'t
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări de şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţil de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesjonale
10.03.06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru munc ă
. -SUbcapit61.54:02.05 F.OAddb ..t.ezeţTă:1.).1.10.44-5- la di.spOziţia aiitOritătilor,locald ,
Articol / alineat
50.04 Fond de rezerv ă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
.CVTUJELIA. ECTILINEA;DE DEZVOLTARE
'

jragi'di: 51TY02..01.03 Autorităţi 'e5;. e4itiye
.:
Articol / alineat
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
Dotări independente - centrală termicil
71.01.30 Ake active fixe
Cre,sterea eficientei energetice a Clădirii Administrative din strada Reizoare
nr. 3
elabomre project tehnic, detalii de execuţie
asistenţă tehnică din partea proiectantului
verificare project tehnic
.

SUbCap101:..69,02:02 Aţiărare- riaţiOrială. 7. oilsiliul Judeţean Ialoniiţa
Articol / alineat
71.01.30 Alte active fixe
Cresterea eficientei energetice pentru Cleidirea Comandamentului - Pavilion
A (Centrul Militar Judetean lalomita)
elaborare project tehnie, detalii de execuţie
asistentă tehnică din partea projectantului
verificare project tchnic
Pagina

-

2.000,00
zogioti

-1.000,00
'

1.000,00

5:03,00 . 286.630,00,

1:527,0 0

: -35040 .:.'.:'2. Î7 70 0

1.040,00
300,00
1.364,00

-300,00
-300,00
-50,00

740,00
0,00
1.314,00

104,00
62,50
13,50
6,00

-50,00
-32,50
-12,50
-5,00

54,00
30,00
1,00
1,00

1 4. 7,00

-100,00

:- 47,00

147,00

-100,00

47,00

147,00
92,00
22,00
12,00

-100,00
-74,00
-20,00
-6,00

47,00
18,00
2,00
6,00

,
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- mii lei Nr.1

Denumirea indicatorilor

Program
actual

Influente

Program
rectificat

1

2

3

4-2+3

crt.
0

, Paragraf : 6 5 0107.04CInvătărriiint special - Consiliul Judetean ralomita

288,00

-190,00

98,00

288,00

-100,00

188,00

168,00
107,00
18,00
17,00

-100,00
-71,00
-14,00
-15,00

68,00
36,00
4,00
2,00

120,00
60,00
15,00
15,00

-90,00
-60,00
-15,00
-15,00

30,00
0,00
0,00
0,00

aragraf :: '.66.02:06.01'iSpitale generale:
Articol / alineat
58.01.03 Cheltuieli neeligibile
Modernizarea, extinderea si dotarea Unitătii de Pritn ire Urgente din cadrul
Spitalului Judelean de Urgentă Slobozia
71.01.30 Alte active fixe
Clădire multifunctional ă - Construirea si dotarea bloeului alimentar sia
spălătoriei cu heliport pe terasă aferente Spitalului Judetean de Urge*
Slobozia
elaborare documentatie tehnic ă faza SF, documentatii avize si acorduri,
taxe
actualizare studiu topografic ,i de obstacolare, avize, acorduri

.:_00.2..54$

.-650,00

59.60,4;00

6.242,00

-500,00

5.742,00

972,00
362,00

-500,00
-150,00

472,00
212,00

195,00

-150,00

45,00

125,00
70,00

-100,00
-50,00

25,00
20,00

Paragraf': -q7.q.03.03 C - Muzee Consilidf.Iiii.41.eari lalbarfilla.' .
Artieol / alineat
58.01.03 Cheltuieli neeligibile

. 14.112,00_

-600,00

11512,00

3.089,00

-500,00

2.589,00

769,00
813,00

-500,00
-100,00

269,00
713,00

141,00
83,00
16,00
11,00

-100,00
-78,00
-12,00
-10,00

41,00
5,00
4,00
1,00

30 ;0

300,00

61;00

361,00

-300,00

61,00

361,00
255,00
29,00
20,00

-300,00
-253,00
-28,00
-19,00

61,00
2,00
1,00
1,00

Articol / alineat
•
71.01.30 Alte active fixe

•

•

Cresterea eficientei energetice a ,5'coalii Profesionale Speciale „Ion
Teodorescu„ Slobozia
elaborare project tehnic, detalii de executie
asistentă tehnică din partea proiectantului
verificare proiect telmic
Amenajare curie interioară - Seoala Profesională Specială "Ion
Teodorescu" Slobozia
proiect pentru autorizarea luer ărilor de construire (PAC), PT+DE
asistentă tehnică
verificare tehnic ă

7

Reabilitarea si punerea fn valoare a monumentului istoric „Orasul de Floci„

71.01.30 Alte active fixe
Cresterea eficientei energetice a Sediului Altszettlla Judetean Ialomita
elaborare proiect tehnic, detatii de executie
asistentă tehnică din partea proiectantului
verificare proiect tebnic

: Paragr4:: .!67.p;:g1.:3.0.q.411.0..-s4v cii culturale - COfiSilitil Judetean TalOmita
Articol / alineat
71.01.30 Alte active fixe
Cresterea eficientei energetice a clădirii Centrului Cultural "Ionel Perlea"
elaborare project tehnic, detalii de executie
asistentă tehnică din partea proiectantului
verificare protect tebnic

Pag ina 2

- mii lei 71"il
r

Denumirea indicatorilor

crt .
1

01

Paragraf : 84:02.03.01 Drumuri si pciduri
Articol / alineat
71.01.01 Constructii
.
Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Cosereni - Axintele - Orezu, km
0+000 - 35+400
71.01.30 Alte active fixe
Modern izare si reabilitare DJ212: Limită judet Braila-Luciu-Mihail
Kogălnieanu-intersectie DN2A, intersectie cu DJ201-L ăcusteni-PlatonestiMovila-Fetesti
servicii elaborare PT+ DE, PAC
asistentă tehnică din partea proiectantului
servicii verificare tehnic ă docurnentatie tehnico-economic ă faza PTE
Sernnale-simbol de marcare a intrărilor/ iesirilor rutiere din judet
intocmire documentatie faza PTE, detalii de exeeutie, project pentru
autorizarea lucrarilor de construire (PT-I-DE+PAC)
verificare tehnic ă, asistentă tehnică din partea proiectantului in perioada de
executie
Realizare si reabilitare de trotuare si piste pentru biciclete, pareări si
intersectii pe drumurile judetene care traversează intravilanul unitătilor
administrativ teritoriale din judetul Ialamita
elaborare SF, studii, documentatii obtinere avize, acorduri
Reabilitare pod peste rdul Ialomita la Fierbinti pe DJ101U si dub/area
acestuia cu a structură independentă
servicii elaborare PAC / PTE
asistentă tehnică din partea proiectantului

Program
actual

Influente

2

3

Program
rectifi cat
4,-2+3

177.404,09 .

6.7$3,00

184.i87,00

147.6,60,00

7.200,00

154,860,00

73.455,00
3.216,00

7.200,00
-1.010,00

80.655,00
2.206,00

510,00
244,00
62,00
44,00
185,00

-250,00
-190,00
-40,00
-20,00
-50,00

260,00
54,00
22,00
24,00
135,00

52,00

-40,00

12,00

14,00

-10,00

4,00

160,00
160,00

-90,00
-90,00

70,00
70,00

363,00
176,00
44,00

-250,00
-166,00
-42,00

113,00
10,00
2,00

servicii verificare tehnic ă documentatie tehnico-economic ă faza PAC/PTE
cheltuieli pentru obtinere de avize, acordurl, autorizatii
Reabilitare pod peste rdul Prahova la Addncata pe DJ 101B
servicii elaborare PAC / PTE
asistentă tehnic ă din partea proiectantului

20,00
25,00
323,00
153,50
38,00

-18,00
-24,00
-200,00
-131,00
-30,00

2,00
1,00
123,00
22,50
8,00

servicii verificare telmic ă documentatie tebnico-economic ă faza PAC/PTE
cheltujeli pentru *lucre de avize, acorduri, autorizatii
Reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilita pe DJ 302
DALL studii specifice, document* avize, aeorduri
servicii veriticare tehnic ă doeumentatie tehnieo-economic ă faza DALT
Reabilitare pod peste rdul Ialomita la Bucu pe DJ 213A
servicji elaborare PAC / PTE
asistentă tehnică din partea proiectantului

16,50
25,00
75,00
65,00
10,00
332,00
171,00
43,00

-15,00
-24,00
-50,00
-45,00
-5,00
-170,00
-125,00
-30,00

1,50
1,00
25,00
20,00
5,00
162,00
46,00
13,00

servicli verificare tehnica documentatie tehnico-economic ă faza PAC/PTE
Modernizare 7 reabilitare drum madernizat din asfalt - strada Unitătii,
comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni

18,00

-15,00

3,00

0,00

50,00

50,00

0,00
0,00
1.728,00

35,00
15,00
593,00

35,00
15,00
2.321,00

expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, elaborare
documentatie tehnico-economic ă DALI, verificare DALI, avize, acorduri
verificare tehnic ă autorizată pentru DALI
72.01.01 Participare la capitalul social a societătilor comerciale
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din a-709.2021

REFERAT DE APROBARE
la proieetul de hotfirfire privind aprobarea rectifieării bugetului general al judetului Talomita,
pe anul 2021

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterji Consiliului Judetean Ialomita se propune
rectificarea bugetului judetuluj Ialomita, pe anul 2021.
Propunerea este fundamentat ă prin dispozitiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prcvederile
Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările
completările ulterioare, conform eărora pe parcursul exercitiului bugetar, la propunerea fundamentat ă
a ordonatorului principal de credite, Sc poate realiza rectificarea bugetului judetului cu aprobarea
autoritătii deliberative.
Urmare notific ării primite din partea Ministerului Dezvolt ării, Lucrărilor Publice si
Administratiei prjn care se comunică epuizarea surselor de fmantare alocate Programului National de
Dezvoltare Local ă pentru anul curs, punerii in aplieare a Deeiziei Penale nr. 940 din 13.08.2021,
definitivă, pronuntat ă de Curtea de Apel Bucure şti in dosarul penal nr. 24754/3/2015, prin care a
rămas definitivă Sentinta Penal ă nr. 1085 din 26.05.2017 pronuntată de Tribunalul Bucureşti,
conform căreja functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Ialomita implicati in cauză an fast achitati, precum şi a solicitărilor fimdamentate ale directiilor din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliuluj Judetean Ialornita, prin aceast ă rectificarea bugetar ă se
propun o serie de modificări, după cum urmează:
- diminuarea creditelor bugetare aferente anului 2021 alocate pentru o serie de objective de
investitii la propunerea directiej de specialitate din eadntl Consiljului Judetean;
diminuarea fondului de rezervă bugetară la djspozitia autorit ătilor locale Cu suma neeesară
pentru aeoperirea cheltuielilor salariale ea urmare a aplicării Deciziej Penale nr. 940 din 13.08.2021,
definitivă, pronuntat ă de Curtea de Apel Bucure şti in dosarul penal nr. 24754/3/2015, prin care a
limas definitivă Sentinta Penală nr. 1085 din 26.05.2017 pronuntat ă de Tribunalul Bueuresti;
alocarea, respectiv majorarea ereditelor bugetare progamate pentru anul in curs aferente
următoarelor objective: "Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Coşereni-Axintele-Orezu, km 0+000 —
km 35+400", "Modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt — strada Uiiit ăţii, Comuna Alexeni,
acces Aerodrom Alexeni" şi pentru majorarea eapitalului social al S.C. Drumuri i Poduri S.A. cu
suma necesară in vederea achizitionării de utilaje i echjpamente utile function ării şi dezvoltătii
activitătii desfăşurate de aceasta.
Consiliui Jpdete0 lalomita

1 1 1 1 141 1 1 1 1 1 1 1
1a0,0087448

Totodată, se alocă din excedentul anului precedent suma neeesar ă in vederea acoperirii
temp orare a golurilor de cas ă provenite din decalajele intre veniturile şi cheltuielile seetiunilor de
functionare si dezvolare pentru anul 2021.
În raportul directiilor de specialitate sunt detaliate influcntele realizate asupra bugetului
judetului, iar in anexa la proiectul de hot ărăre sunt reflectate influentele propuse care dup ă aprobare
vor fi operate in structura bugetului anului 2021 si in anexele acestuia.
Avănd in vedere că rectificarea bugetului general al judetului, pe anul 2021 indeplineste
conditiile de necesitate si oportunitate, propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea sa in forma si
continutul prevăzute in proiect.

PRE$EDINTE,
MARIAN PAVEL

Redactat
Haimana Ana-Maria

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
Tell.: 0243 230200
Fax: 0243 230250
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e-mail: cjiOcKnet.ro
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din 0-7- .09.2021

RAPORT
la proiectul de hotăr'ă re privind aprobarea rectific ării
bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2021

Avand in vedere:
• notele de fundamentare ale directiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean
Ialomita;
• Decizia penală nr. 940/13.08.2021, definitiv ă, pronuntată de Curtea de Apel Bucure şti in.
Dosarul penal nr. 24754/3/2015, prin care a rămas definitivă Sentinta penală nr.
1085/26.05.2017 pronuntat ă de Tribunalul Bucureşti, prin care functionarii publici din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Tudetean Ialomita implicati in cauză. au
fost achitaţi;
• notificarea primit ă din partea Ministerului Dezvolt ării, Lucr ărilor Publice
Administratiei, prin care este comunicată epuizarea surselor de finantare alocate
Programului National de Dezvoltare Local ă pentru anul in curs,
proieetul de hotărdre supus spre analiz ă i aprobare de către ordonatorul principal de
credjte propune:
- diminuarea creditelor bugetare alocate in anul 2021 pentru urm ătoarele objective:
> Dotări independente - central ă termică: —300,00 mu i lei;
• Creşterea eficientei energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3 :
-50,00 mu i lei;
• Creşterea eficienţei energetice pentru Cl ădirea Comandamentului - Pavilion A
(Centrul Militar Judettan Ialomi ţa) : -100,00 mu i lei;
> Creşterea eficientei energetice a Ş colii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu„
Slobozja: -100,00 mu j lei;
Amenajare curte interioar ă Ş coala Profesional ă Specială "Ion Teodorescu"
Slobozia: -90,00 mu i lei;
> Modemizarea, extinderea şi dotarea Unitătii de Primire Urge* din cadrul
Spitalului Judetean de Urge*. Slobozia: -500,00 mu i lei;
> Clădire multifuncţională - Constmirea şi dotarea blocului alimentar şi a
spălătoriei cu heliport pe teras ă aferente Spitalului Judetean de Urgent
Slobozia: -150,00 mu i lei;
> Reabilitarea i punerea in valoare a monumentului istoric „Ora şul de Floci„: 500,00 mu i lei;
> Creşterea eficienţei energetjce a Sediului Muzeului Judetean falotnita: -100,00
mu i lei;
> Creşterea eficien ţej energetice a clădirii Centrului Cultural "Ionel Perlea":
-300,00 mu i lei;
> Modernizare şi reabilitare DJ212: Limit ă judet Brăjla-Luciu-Mihail Kog ălnieanuintersectie DN2A, intersectie cu DJ201-L ăcusteni-Platone şti-Movi1a-Feteşti:
-250,00 mu i lei;

> Semnale-simbol de marcare a intrărilor/ ie şirilor rutiere din judeţ: -50,00 mu i lei;
• Realizare i reabilitare de trotuare şi piste pentru biciclete, parc ări şi intersecţii pe
drumurile judeţene care traverseaz ă intravilanul unităţilor admjnistrativ teritoriale
din judeţul Ialomiţa: -90,00 mu i lei;
> Reabilitare, pod peste raul Ialomi ţa la Fierbinti pe DJ101U i dublarea acestuia cu
o structur ă independentă: -250,60 mu i lei;
> Reabilitare pod peste raul Prahova la Adâncata pe DJ 101B: -200,00 mu i lei;
> Reabilitare pod peste canal de irigaţii la Moviliţa pe DJ 302: -50,00 mu i lei;
> Reabilitare pod peste raul Ialomiţa la Bucu pe DJ 213: -170,00 mu i lei;
diminuarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale cu suma de
1.000,00 mu i lei, sumă ce este necesar ă pentru acoperirea unor cheltuieli neprev ăzute,
de natură salarial ă, generate de aplicarea Deciziei penale nr. 940/13.08.2021,
definitivă, pronunţată de Curtea de Apel Bucure şti, respectiv majorarea creditelor
bugetare pentru paragraful 51.02.01.03 Autorit ăţi executive;
alocarea / majorarea creditelor bugetare programate in anul 2021 pentru urm ătoarele
objective:
> Modemizare DJ 201: Tronson I DN2 Coşereni - Axintele - Orezu, km 0+000 35+400: +7.200,00 mu i lei (din care 3.200,00 mu i lei din redistribuiri de credjte
bugetare şi 4.000,00 mu i lej din excedentul anului precedent);
• Modemizare / reabilitare drum modemizat din asfalt - strada Unit ăţii, comuna
Alexeni, acces Aerodrom Alexenj: +50,00 mu i lei din redistribuiri de credite
bugetare;
> Majorarea capitalului social al S.C.Drumuri şi Poduri S.A. cu suma de +593,00
mu i lei, din excedentul anului precedent, in vederea achizi ţionării de utjlaje şi
echiparnente utile func ţionării şi dezvoltării activităţii.
Aceste actualiz ări ale programului investiţional aprobat pentru anul 2021 sunt
generate pe de o parte de faptul c ă timpul necesar procedurilor de achiziţii pentru unele
obiective de investiţii este insuficient pană la finele anului curent, pe de altă parte epuizarea
surselor de fmanţare PNDL in acest an şi ritmul susţinut de execuţie al obiectivului
Modemizare DJ 201: Tronson I DN2 Coşereni Axintele Orezu, km 0+000 - 35+400
necesită alocări suplirnentare de fonduri.
Pentru acoperjrea temporar ă a eventualelor goluri de cas ă provenjte din decalajele
intre veniturile i cheltujelile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare in anul 2021 se rezervă
suma de 1.500,00 mu i lei din excedentul anului precedent.
Influenţele propuse, prev ăzute la partea de venituri şi la partea de cheltuieli, sunt
detaliate pe tipuri de bugete şi pe secţiuni in anexa la proiectul de hotărdre, iar dup ă
aprobare vor fi operate in structura bugetului pe anul 2021, precum şi in celelalte anexe ale
bugetului judeţului.

Director executiv,
Mihaela Moroianu

Director executiv,
1 Cristian Vlad

Consilier,
Tanuşa Năstase
ConsiNuf Judeteanlalomfta
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