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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind aprobarea modific ă rii Hotă rarii Consiliului  Jude ţ ean lalomiţ a nr. 63/30.03.2021 privind 

aprobarea repartiză rii pe bugetele locale ale unit ăţ ilor administrativ - teritoriale din jude ţ  a 
unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, cu modific ă rile 

ulterioare 

Consiliul Judetean 
Avand Fr? vedere: 
- Referatul de aprobare  nr.).2,49.3(  )011  —Xdin  (% -0.9   .2021 al Pre ş edintelui Consiliului 

Judetean 
Examin ă nd: 
- Hotă rdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 63/30.03.2021 privind aprobarea 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; 

- Hoteirarea Consiliului Judetean lalomita nr. 140/30.08.2021 privind aprobarea rectific ă rii 
repartiză 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; 

- Raportul de specialitate comun nr. 044,2,2,2_ 102/din   1-X4*  	.2021 al Directiei Buget 
Finante ş i Directiei Investitii ş i Servicii Pub/ice; 

- Avizul nr. 	  din 	.2021 at Comisiei economico-financiare ş i agricultură ; 
- Avizul nr. 	  din 	.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

clezvoltare regională , protectia mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	 din 	.2021 al Comisiei juridice, de discipline!, drepturi, 

obligatii ş i incompatibilită ti; 
in conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) i alin. (3) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a 

Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă  rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificeirile ş i 

cornpletă rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 15/ 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, Cu modifică rile ş i 

completă rile ulterioare; 
- prevederile art. 19 lit. c) i anexei nr. 5 la Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului nr. 97 

din 08.09.2021 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  legislativč  pentru elaborarea 

actelor normative, republicat ă ; 
- prevederile art. 45 ş i 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare ş i functionare a 

Consiliului Judetean lalomita, aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 46 din 
30.03.2021, cu modificarile i complet ă rile ulterioare; 
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În  temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare, 

HO TA RA 5  TE 

Art.1(1) Se aprob ă  modificarea Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a 
nr. 63/30.03.2021 privind aprobarea repartiz ă rii pe bugetele locale ale unit ăţ ilor administrativ 
- teritoriale din jude ţ  a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 
2021, cu modifică  rile ulterioare, prin repartizarea în bugetul Jude ţ ului lalomi ţ a a sumei de 
3.294 mu i lei, reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugată  destinate finan ţă rii 
cheltuielilor privind drumurile jude ţ ene i comunale pe anul 2021. 

(2) Anexa care face parte integrant ă  din prezenta hotă rare reflect ă  sumele actualizate, 
repartizate pe în anul 2021 în bugetele locale ale comunelor, ora ş elor, municipiilor, Fri bugetul 
unităţ ii administrativ - teritoriale Jude ţ ul lalomi ţ a ş i total jude ţ . 

Art. 2 Prezenta hot ă rare devine obligatorie ş i produce efecte de la data aducerii la 
cunoş tin ţă  publică . 

Art. 3 Punerea în aplicare a dispozi ţ iilor prezentei hot ă rari este asigurat ă  de 
Preş edintele Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a ş i va fi coniunicată , prin grija Secretarului General 
al Jude ţ ului lalomi ţ a, Administra ţ iei Jude ţ ene a Finan ţ elor Pub/ice lalomiţ a, Direc ţ iei Buget 
Finan ţ e si Direc ţ iei lnvesti ţ il i Servicii Pub/ice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a i lnstitu ţ iei Prefectului — Jude ţ ul lalomi ţ a, urmand a fi publicat ă  
pe site-ul Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a, sec ţ iunea "Monitorul oficial al Jude ţ ului". 

PRUEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al lude ţ ului lalomi ţ a 

Adrian-Robert 10NESCU 

Rd/OC 
TGV 
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ANEXA 
LA HOTARAREA NR. 	I 	09.2021 

la proiectul de botă ră re privind modificarea Hot ă ră ril Consillului Judetean lalomita pr. 63/30.03.2021 
privind aprobarea repartiz ă rii pe bugete locale a unor sums defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, pe anul 2021, Cu  modific ă rile si completă rile ulterioare 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de botă ră re privind aprobarea modific ă rii Hotă ră rii Consiliului 

Judeţ ean Ialomiţ a nr. 63/30.03.2021 privind aprobarea repartiz ă rii pe bugetele 
locale ale unităţ ilor administrativ - teritoriale din jude ţ  a unor sume defalcate din 

uncle venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, cu modific ă rile ulterioare 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propune plenului Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a aprobarea modific ă rii Hotă rarii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 63/30.03.2021 
privind aprobarea repartiz ă rii pe bugetele locale ale unităţ ilor administrativ - teritoriale 
din judeţ  a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, cu 
modifică rile ulterioare. 

Prin Hotă rdrea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 63 din 30.03.2021, rectificat ă  prin 
Hotă rarea nr. 140 din 30.08.2021, plenul consiliului jude ţ ean a aprobat repartizarea pe 
bugetele locale ale unităţ ilor administrativ-teritoriale din jude ţ  a unor sume defalcate din 
uncle  venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, conform reglement ă rilor din Legea 
nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, cu modific ă rile  i  completă rile 
ulterioare, in cuantum de 4.941  mu i lei. 

In esen ţă  prin Hot ă rdrea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 140 din 30.08.2021, la 
solicitarea motivat ă  a unor unit ăţ i - administrativ teritoriale din jude ţul Ialomiţ a, s-au 
repartizat in bugetele acestora sume, prin diminuarea bugetului Jude ţ ului falomi ţ a cu 1.000 
mu i lei. 

Conform anexei nr. 5 din Ordonanţ a de Urgenţă  a Guvernului nr. 97 din 08.09.2021 
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, Jude ţului Ialomi ţ a i-au fost alocate din 
taxa pe valoarea ad ă ugată  pentru finan ţ area cheltuielilor privind drumurile jude ţ ene ş i 
comunale pe anul 2021, in sumă  de 3.294  mu i lei. 

AN/and in vedere cele de mai sus, prin prezentul proiect de hotă rke se propune 
majorarea aloc ă rii bugetului Jude ţ ului Ialomi ţ a cu suma de 3.294  mu i lei, pentru finan ţ area 
cheltuielilor privind drumurile jude ţ ene, rezultând o valoare actualizat ă  pentru unitatea 
administrativ - teritorial ă  Jude ţ ul lalomi ţ a in sumă  de 6.135  mu  i lei. 

Sumele repartizate pe total jude ţ  sunt in valoare de 8.235  mu i lei. 
In anexa la proiectul de hotă rdre se regă sesc centralizat pe bugetele comunelor, 

oraş elor, municipiilor, Jude ţ ului Ialomi ţ a ş i total judeţ , sumele repartizate din sume 
defalcate din uncle  venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021. 

Avdnd in vedere c ă  proiectul de hotă rare indepline ş te condi ţ iile de necesitate ş i 
oportunitate, propun Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a adoptarea hot ă rarii in forma ş i 
con ţ inutul prevă zute in proiect. 

PRE Ş EDINTE 

MARIAN PAVEL 
Consiliul Judetean lalornita 

111111111111 11111111111  1 0000087160 
Redactat, 

Teodorescu Gabriela - Virginia 
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DIRECTIA INVESTITII SI SERVICII PUBLICE 
DIRECTIA BUGET-FINANTE 
NO2  24  	din  0-, '0  Y.2021  

RAPORT  
la proiectul de bot ă ră re privind modificarea Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 

63/30.03.2021 privind aprobarea repartiz ă rii pe bugete locale a unor sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat, pe anal 2021, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare 

Prin Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 63/30.03.2021, Cu modific ă rile aduse de 

Hotă rhea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 140/30.08.2021, a fost realizat ă  repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugată  pentru fman ţ area cheltuielilor privind drumurile jude ţ ene ş i 

comunale in valoarea total ă  de 4.941 mu i lei. 

Conform Anexei nr. 5 din Ordonanta de Urgen ţă  a Guvernului nr. 97 din 08.09.2021 privind 

rectificarea bugetului de stat, pe anul 2021, jude ţ ului Ialomita i-au fast alocate sume defalcate din 

taxa pe valoarea ad ăugată  pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe 

anul 2021 in sum ă  de 3.294 mii lei. 

Propunerea de repartizare reprezint ă  in fapt majorarea aloc ă rii aferente Jude ţ ului Ialomi ţ a 

cu suma de 3.294 mu i lei a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugată  pentru finan ţ area 

cheltuielilor privind drumurile jude ţ ene, respectiv pentru asigurarea surselor de finanţ are alocate 

lucră rilor de intre ţ inere drumuri. 

După  adoptare, hot ă rhrea va fi comunicat ă  Administraţ iei Judetene a Finantelor Publice 

lalomita i Institu ţ iei Prefectului. 

Directia Investi ţ ii ş i Servicii Publice 	 Direcţ ia Buget Finan ţ e 

Director executiv, 	 Director executiv, 
Cristian Vlad 
	

Mihael Moroianu 

intocmit, 
Nă stase Tanusa 

Consitiul Judetean lalomita  
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