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PROIECT DE HOTARARE NR. 6—  
privind validarea Dispozitiei Pmedintelui Consiliului Judetean ialomita nr.398 din data 

de 13.12.2021 de rectificare a bugetului general al judetului lalomita, i aprobarea 

rectifkă rii bugetului general al Judetului łalomiţ a, pe anul 2021 

Consiliul Judetean 
Avand in vedere: 

Referatul de aprobare nr. (3S3V)4.(1-2-  din il(p. a  .2021 al Preş edintelui 
Consiliului Judetean lalomita; 

Adresele nr. 1LG-STZ 30243/24.11.2021 si ILG-STZ 31565/10.12.2021 transmise de 
Administratia Judetean ă  a Finantelor Pub/ice lalomita, prin care sunt comunitate sumele 
incasate sup//mentor din cote defalcate din impozitul pe venit si din sumele alocate din 
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 

Examinand: 
- Dispozitia Pre ş edintelui Consiliului Judetean lalomita nr. 398 din data de 

13.12.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului general al judetului 
aprobarea rectific ă rii bugetului general al Judetului lalomita, pe anul 2021; 

- Raportul de specialitate comun nr. 30017421).0 	din 	4'2-2021  al 
Directiei Buget Finante si Directlei Investitii si Servicii Pub/ice; 

nr. 	  din 	.2021 al Comisiei  pen  tru munca, 
să n ă tate, asistentă  social ş i familie; 

- Avizul nr. 	  din 	.2021 al Comisiei juridice, de disciplina, 
drepturi, obtiga ţ ii ş i incompatibilit ă ti; 

- Avizul nr. 	  din 	.2021 al Comisiei economico- 
financiare ş i agriculturii; 

- Avizul nr. 	  din 	.2021  at Comisiei pentru invată mant, 
cultură , culte, tineret, colaborarea cu societatea civil ă  ş i relatii externe; 

Avizul nr. 	  din 	.2021  at Comisiei de urbanism, 
amen  ajarea teritoriului, dezvoltare regionalâ, protectia mediului ş i turism, 

În  conformitate cu 
prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) ş i art. 191 alin. (1) lit. c), alin. (4) 

lit. b) din Ordonanta de urgentâ a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Cons111u1 Judetean lalomita 
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- prevederile art. 19 al/n. (2) ş i art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finan ţ ele 
pub/ice locale, cu modifică rile 5i completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2021, cu 
modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile O.U.G. 122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2021; 

prevederile H.G. 1249/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozi ţ ia Guvemului, prev ă zut in bugetul de stat pe anul 2021,  pen  tru unele 
unităţ i administrativ-teritorial; 

- prevederile Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a nr. 70 din 27.04.2021 privind 
aprobarea bugetului general al jude ţ ului lalomi ţ a, pe anul 2021, cu modific ă rile 
completă rile ulterioare, 

În  temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de urge* a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTARA Ş 'TE: 

Art.1 Se validează  Dispozi ţ ia Presedintelui nr. 398 din data de 13.12.2021 privind 
aprobarea rectificetrii bugetului general al jude ţ ului lalomi ţ a  s1  repartizarea pe trirnestre a 
influen ţ elor, pe anul 2021. 

Art.2 (1) Se aprobă  rectificarea bugetului local al jude ţ ului lalomiţ a pe anul 2021, 
pe sec ţ iuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole ş i alineate, la venituri în sum ă  
de 337.449,80 mii lei, la cheltuieli in suma de 426.877,80 mii lei Cu  un deficit de 89.428,00 
mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din 
anexa care face parte integrantă  din prezenta hotă ră  re. 

(2) Se aprob ă  utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 89.428,00 mil 
lei co sursă  de finan ţ are a cheltuielilor sec ţ iunii de dezvoltare a bugetului local al 
judeţ ului. 

Art.3 Se aproba rectificarea bugetului institu ţ iilor pub/ice subordonate Consiliului 
Jude  ţ ean lalomi ţ a, finan ţ ate din venituri proprii 5i subven ţ ii din bugetul local, pe anul 2021, 
pe sec ţ iuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole  i  alineate, la venituri  în  sumă  de 
18.954,50 mii lei, la cheltuieli In sum ă  de 18.977,50 mii lei, cu un deficit de 23,00  mu i lei, 
deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului 11 din anexa care 
face parte integrantă  din prezenta hot ă ra re. 

(2) Se aprobă  utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 23,00 	lei co 
sursă  de finan ţ are a cheltuielilor  sec  ţ iunii de dezvoltare a bugetului institu ţ illor pub/ice 
finan ţ ate din venituri proprii  i  subven ţ ii din bugetul local. 



Art.4 lnfluen ţ ele prevă zute la art. 1-3 sunt detaliate 'in anexa care face parte 
integrantă  din prezenta hotă rare. 

Art.5 Se Tmputerniceste Direc ţ ia Buget Finan ţ e si Directia lnves ţ i ţ ii si Servicii Pub/ice 
din cadrul apara ţ ului de specialit ate al Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a să  introducă  
modifică rile 5i complet ă rile 'in structura bugetului jude ţ ului lalomiţ a, inclusiv 'in sin tern 
pro gramelor, programul de investi ţ il pub/ice, num ă rul de personal si fondul salarillor de baz ă  
5i 'in bugetul general consolidat, pe anul 2021. 

Art.6 Prevederile prezentei hot ă ră ri vor fi aduse la Fndeplinire de c ă tre direcţ iile din 
cadrul aparatului de specialitate al Consillului Jude ţ ean lalomiţ a 51 institu ţ iile 
subordon ate, punerea în aplicare fiind asigurat ă  de pre5edintele Consiliului Jude ţ ean 
lalomi ţ a. 

Art7 Prezenta hotă rare devine obligatorie 5i produce efecte de la data aduceril la 
cuno5tin ţă  publică . 

Art.8 Prin grija Secretarului General al Jude ţ ului lalomi ţ a, prezenta hotă rare va fi 
comunicată , spre ducere la indeplinire, direc ţ iilor de specialitate implicate si institu ţ illor 
subordonate Consiliului Jude ţ ean lolomi ţ o si, spre stiin ţă , lnstitu ţ iei Prefectului — Juderui 
lalomiţ a, urmand a fi publicată  pe site-ul Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a. 

PREgDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat 
Secretarul General al Judetului lalomita 

Adrian - Robert IONESCU 

Rd./0c. 
RC 
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ANEXA 
LA 110TĂ RA.REA NR. 	/ 	.12.2021 

de  rectific  are a bugetului general al 
Ialomita, pe anul 2021 

- mil lei - 

privind validarea Dispozitiei Presedintelui Comillatut Judetean lalomita nr. 	din 	.12.2021 
judetului Ialomita, si aprobarea rectific ă rii bugetului general al Judetului 

Nr.1 	 Denumirea indicatorilor 
crt. 

Program 
actual 

Influen e Program 
rectificat 

0 1 2 3 4=2+3 

I BUGET LOCAL 

TOTAL VENITUR1 	 327.943,40 	9.50649 	331.449A 

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 124.976,40 	57,40 	125.033,80 
capitol! subcapitol 

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 27.831,00 	2.610,00 30.441,00 
04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 3.896,00. 	366,00 

, 4.262,00 
11.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugat ă  pentru finan ţ area cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor 

, 
i 

34.733,00 	28,00 34.761,00 

11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugat ă  pentru echilibrarea bugetelor locale 4209400L_..650000 
20,40L 	2,40 

48.594,00 
22,80 37.02.01 Dona ţ il ş i sponsoriz ă ri 

37.02.03 Vă rsă minte din sectiunea de func ţ ionare pentru fina.n ţ area sec ţ iunii de dezvoltare 
a bugetului local (cu semnul minus) 

, 

-3.973,00: 	-9.449,00 -13.422,00 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 202.967,00 	9.449,00 	212.416,00 
capitol / subcapitol I 

37.02.04 Vă rsă minte din sectiunea de func ţ ionare 3.973,00 	9.449,001 	13.422,00 

TOTAL  CHELTUIELI 	 417311,40 	9.506,40 	426,877,80. 
I 	 I 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 124.976,40 	57,40 	125.033,80 

Capitol : 55.02 Tranzactii privind datoria public ă  ş i imprumuturi 	 47,00 	20,00 	67,00 
Articol / alineat 

30.01.01 Dob ă nzi aferente datorici publice interne directe 45,00 20,00 65,00 
• 

Subcapitol : 61.02.05A Protec ţ ie civil ă  ş i proteeţ ia contra incendiilor - Inspectoratul pentru 
Situaţ ii de Urgen ţă  „Barbu Catargiu" Ialomi ţ a 	 426,50 	7,00 	433,50 
Articol / alineat 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri ş i servicii 6,00 7,00 13,00 

Paragraf : 65.02.07.04A inv ăţă mant special - Scoala Profesional ă  Special ă  "Ion Teodoresce 
Slobozia 	 1.228,00 	28,00 	1.256,00 

iArticol / alineat 
1 	51.01.01 Transferuri c ă tre institu ţ ii publice 1.228,00 28,00 1.256,00 

Subeapitol: 68.02.04 Asisten ţă  acordat ă  persoanelor in varstă  - DGASPC - C ă min pentru 
Persoane Vă rstnice Balaciu 	 2.693,00 	1,00 	2.694,00 
Articol / alineat I 

20.03.01 Hran ă  pentru oameni 419,001 	1,00 1  420,00 
i 
1 

Paragraf: 68.02.05.02B Asistent ă  social  in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de 
ingrijire ş i Asistentă  Slohozia 	 7.230,40 	1,40 	7.231,80 
Articol / alineat 

20.03.01 Firană  pentru oameni 646,40 1,40 647,80 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 292395,00 	9.449,00 	30L844,00 

Subcapitol : 61.02.05A Protec ţ ie civil ă  ş i protec ţ ia contra incendiilor - Inspectoratul pentru 
Situatii de Urgent ă 	-parbu Catargiu" Ialomi ţ a 	 44040 	.,_)1_ 45,00..456,00 
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- mii lei - 
Nr.1 	 Denumirea indicatorilor 
crt. 

Program 
actual 

infiuen+e  
' 

Program 
rectificat 

0 1 2 3 4-2+3 

Articol / atineat 
110,00 71.01.03 Mobilier, aparatur ă  birotic ă  ş i alte active corporate 	 1 16,00 126,00 

Dotdri independente - aparate de preeitire 60,00 16,00 76,00 

Subcapitol : 74.02.03 Reducerea ş i controiul poluă rii 	 703,00 	687,00 	1.390,00 
Articol / alineat 

71.01.30 Alte active fixe 703,00 
300,00 

687_1,00 , 	1,390,00 
Instalatii de tratare mecano-biologic ă  prevă zute prin PJGD in judetul Ialomita 687,001 	987,00 

Servicii de elabo rare a documentelor tehnico-economice suport (studii de teren, studio 
geotehnic 0 hidrologic, studiu topografic, doeumerntatie pentru obtinere certificat 
urbanism, documentatii/studii/proiecte pentru oblinere avize/acorclurilautorizatilivize 
tehnice, studio de fezabiltate, analizd cost-beneficiu, docurnentatie procedurd de 
evaluare a impactului asupra mediului, analizd institutionald 50,00 647,00 697,00 
taxe pentru avize/acordori/autorizatii, anunturi 0,00 40,00 40,00 

Paragraf : 84.02.03.01 Drumuri ş i poduri 	 187.590,00 	8.746,00 196.336,00 
Atticol / alineat 

71.01.01 Constructii 158.263,00 8.736,00 166.999,00 

Modernizare DJ 201 ,. Tronson I DN2 Cosereni - Axintele - Orezu, km 0+000 - 35+400 81.755,00 8.736,00 90.491,00 
71.01.30 Alto active fixe 2,206,00 10,00 2.216,00 

Statii de reinc ă rcare pentru vehicule electrice pe drumurile judetene din judetul Ialomita 0,00 10,00 10,00 
servicii de consultangilasistentd pentro intocmirea si depunerea cererii de finantare ,,s1 a 
docurnentatiei aferente 0,00 3,00 3,00 

servicii pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate 0,00 7,00 7,00 

DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 89A28,00 	0,00 	89.428,00 

II 
BUGETUL INSTITUTHLOR PUI3LICE Si ACTIVITĂ TILOR FINANTATE INTEGRAL SAL PARTIAL DIN 
VENITURI PROPRII AL INSTITUTHLOR PUBLICE DIN SUB  ORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN 
IALOMITA 

TOTAL VENITURI 	 18.926,50 	28,00 	18.954,50 

VENITURI - SECŢ IUNEA DE FUNCŢ IONARE 	 17.616,50 	28,00 	17.644,50 
I Subcapitol 

16.457,00 [43.10.09 Subventii pentru institutii publice 28,00 16.485,00 
1 	,coctIci Profesionald Specială  "Ion reodorescu" Slobozia 1.228,00 28,00 1,256,00 

VENITURI - SECŢ IUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.310,00 	0,00 	1.310,00 

TOTAL CHELTUIELI 	 18:949,50 	28,00 	18.977,50 

CHELTUIELI - SEC Ţ IUNEA DE FUNCŢ IONARE 	 17.616,50 	28,00 	17.644,50 

Paragraf: 65.10.07.04 inv ă tă mă nt special - Scoala Profesional ă  Speciall "Ion Teodorescu" 
Slobozia 	 1.229,00 	28,00 	1.257,00 
Articol / alineat 

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar 364,001 	28,00 392,00 

CHELTUIELI - SEC Ţ IUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.333,00 	0,00 	1.333,00 

1 
DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 23,00 	0,00 	23,00 
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Nr.30 	ig? VI 2-  din  /6 12-   .2021 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hoterrerre privind validarea Dispozitiei Pre5edintelui Consiliului Jude lean 
lalomita nr.398 din data de 13.12.2021 de rectificare a bugetului general al ludetului 

lalomitd, ş i aprobarea rectifiedril bugetului general al Judetului lalomi ţa, pe anul 2021 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii Consiliului Judepan lalomita se pro pune 
validarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean lalomita nr.398 din data de 13.12.2021 
de rectificare a bugetului general al jude ţ ului aprobarea rectific ă rii bugetului 
general al Jude ţ ului lalomita, pe anul 2021. 

Proiectul indeplineste conditlile de legalit ate, intrucdt procedura valid ă rii dispozitiei 
Presedintelui Consiliului Judetean lalomita ş i cea a rectific ă rii bugetului local sunt reglementate 
de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, coroborate cu Ordonan ţ a de 
urgentă  a Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ. Pe parcursul exercitiului bugetar, 
rectificarea bugetului local poate fi realizatd in conditli de echilibru, la pro punerea 
fundamentată  a ordonatorului principal de credite, cu aprobarea autoritdtii deliberative. 

Rectificarea bugetului judetului lalomita are in vedere dispozitia susmentionată , dar ş i 
influentele fundamentate ş i solicitate de institutiile pub/ice subordon ate Consiliului Judetean 
lalomita ş i directille de specialitate, în concordanta cu activit ă tile, actiunile ce le au in 
responsabilitate i execu ţ ia bugetard la acest moment. 

Astfel, prin această  rectificare bugetar ă  se pro pun urm ă toarele: 
- majorarea veniturilor, respectiv a cheltuielilor din dona ţ ii i sponsorizdri pe seama incasdrilor 
realizate p 6n ă  la aceastd data de Directia Generald de Asisten ţă  Social ă  i Protec ţ ia Copilului 
lalomita; 
- majorarea varsdmintelor din sectiunea de func ţ ionare in sec ţ iunea de dezvoltare pen tru 
finantarea obiectivelor incluse in pro gramul de investi ţ ii; 
- alocarea unor sume lnspectoratului pentru Situatii de Urgen ţd "Barbu Catargiu" al Jude ţ ului 
lalomi ţ a, respectiv pentru asigurarea unor servicii de transport si pentru achizi ţ ion area unor 
aparate de pregdtire specified; 

suplimentarea creditelor bugetare alocate obiectivului de investitil "Instala ţ ii de tratare 
mecano-biologică  prevdzute prin PJGD in jude ţ ul Ialomi ţ a", pentru realizarea de urgentă  a 
studiului de fezabilitate si a celorlalte studii necesare pentru depunerea cereril de finantare,  în  
vederea accesdrii finan ţă rii externe nerambursabile; 
- alocarea unor sume pentru accesarea serviciilor de consultanWasisten ţă  si de elaborare a 
documenta ţ iei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pen tru obiectivul de investi ţ ii 
"Sta ţ ii de reincă rcare pen tru vehicule electrice pe drum urile jude ţ ene din jude ţ ul lalomita; 

Consillui Juciatean afornita 
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- majorarea creditelor bugetare destinate finan ţă rii obiectivului de investi ţ ii "Modernizare DJ 
201: Tronson I DN2 Cosereni-Axintele- Orezu, km 0+000-35+400"; 

includerea, atat  to partea de venituri cat si to partea de cheltuieli a bugetului 5colii 
Profesionale Speciale "Ion Teodorescu", Slobozia, a prevederjlor bugetare necesare pl ă tilor 
drepturilor copiilor cu cerin ţ e educaţ ionale speciale" 

suplimentarea creditelor bugetare necesare acoperirii cheltujelilor cu dobanzile aferente 
creditului intern accesat; 

Influen ţ ele pro puse, prevazute 	partea de venituri si la partea de cheltuieli, pen tru 
fiecare tip de buget, sunt detaliate in anexa la proiectul de hot ă rare pe clasifica ţ ja functional& 
ş i economică , iar dup ă  aprobare vor fi operate in structura bugetului pe anul 2021, precum si in 
celelalte anexe ale bugetului judetului. 

Avancl in vedere c ă  sunt indeplinite condiVile de oportunitate i necesitate, pro pun 
Consiljului Judetean lalomita adopt area hotă rarii in forma si continutul prezentate in project. 

PRE5EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Redactat 
Cristian Raurearru 
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RAPORT  

la proiectul de hot ă rfire privind validarea Dispozi ţ iei Presedintelui Consiliului Judetean Ialomi ţ a 
nr.398 din 13.12.2021 de rectificare a bu getului general al judetului Ialomita , si aprobarea 

rectificarii bugetului general al Jude ţ ului Ialomiţ a, pe anul 2021 

Proieetul de Hotă rdre supus spre analizd ş i aprobare, Sc intemeiazd  Pc:  
D necesitatea valid ă rii Dispozi ţ iei nr. 398/13.12,2021 a Preş edintelui Consiliului Jude ţ ean 

Ialomiţ a privind reetificarea bugetului general al judeţ ului Ialomi ţa precum ş i 
rep  artizarea pe trimestre a influenţ elor, pe anul 2021, dispoziţ ie elaborat ă  conform 
prevederilor Hot ă rdrii de Guvern nr.1249 din 10.12.2021 privind alocarea sumei de 
6.500,00  mu i lei din Fondul de rezerv ă  bugetară  la dispoziţ ia Guvernului, prev ă zut in 
bugetal de stat pe anul 2021, pentru uncle unit ăţ i adtninistrativ-teritoriale pentru plata 
unor cheltuieli curente ş i de capital; 

D notele de fundamentare ale direcţ iilor de specialitate din cadrul Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a ş i ale unor instituţ ii subordonate acestuia; 

D prevederile Ordonan ţ ei de Urge* a Guvemului ru-. 122/2021 cu privire la rectificare 
bugetului de stat pe anul 2021, prin care se suplimenteaz ă  cu  28,00  mu lei sumele 
defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugată  pentru finan ţ area cheltuielilor descentralizate la 
nivelul jude ţ ului pentru finan ţ area drepturilor copiilor cu cerin ţ e educaţ ionale speciale 
din invăţă mântul special; 

• adresele nr. ILG-STZ 30243/2021 ş i nr. 31565/2021 ale Administraţ iei Jude ţ ene a 
Finanţ elor Publice Ialomi ţa prin care se comunică  repartizarea sumelor ineasate 
suplimentar din cotele  i  sumele defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2021, in surnă  
de 2.976,00  mu lei, 

proiectul de hot ă rdre propus spre aprobare de ordonatorul principal de eredite vizeaz ă  in 
principal urmatoarele 

0 majorarea veniturilor, respectiv a cheltuielilor din donaţ ii ş i sponsoriză ri cu suma de 2,40 
mu i lei pe seama ineas ă rilor realizate pan ă  la această  dat ă  de Direc ţ ia General ă  de Asistenţă  
Social ă  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a; 

0 majorarea v ă rsămintelor din sec ţ iunea de func ţ ionare in secţ iunea de dezvoltare  cu  suma de 
9,449,00  mu i lei pentru finan ţ area obieetivelor incluse in prograrnul de investi ţ ii; 

0 aloearea sumei de 23,00  mu lei Inspectoratului pentru Situa ţ ii de Urge* „Barbu Catargiu„ 
al Judeţ ului Ialorniţ a, respectiv pentru asiguratea unor servicii de transport 7,00  mu i lei ş i 
penttu achizi ţ ionarea unor aparate de pregă tire specified 16,00  mu  i lei; 

Judetean lalomita 

WORD 
10000122192 



0 suplimentarea cu suma de 687,00 mu i lei a creditelor bugetare alocate obiectivului de 
investitii „ Instalatii de tratare mecano-biologic ă  prevă zute prin PJGD in jude ţ ul Ialomita„ 
pentru realizarea de urgent ă  a studiului de fezabilitate ş i a celorlalte studii necesare pentru 
depunerea cererii de finantare, in vederea acces ă rii finant ă rii externe nerambursabile; 

0 alocarea sumei de 10,00 mu i lei pentru accesarea serviciilor de consultan ţă /asistent ă  ş i de 
elaborare a documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul 
de investitii „Statii de reinc ă rcare pentru vehicule electrice pe drumurile jude ţ ene din 
judetul Ialomita; 

0 majorarea cu suma de 8.736,00 mu lei a creditelor bugetare destinate finant ă rii obiectivului 
de investi ţ ii „ Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Co ş ereni-Axintele-Orezu, km 0+000- 
35+400„ suplimentarea av ă nd ca fundament decontarea de &Ate Ministerul Dezvolt ă rii, 
Luer ă rilor Publice ş i Administratiei cu man i intdrzieri a facturilor aferente situatiilor de 
lucră ri depuse, cre ă ndu-se astfel dezechilibre in fluxul financiar necesar derul ă rii 
obiectivalui, precum i ajust ă rile de pret; 

0 includerea, at ă t la partea de venituri cat ş i la partea de cheltuieli a bugetului Scolii 
Profesionale Speciale „Ion Teodorescu„ Slobozia, a prevederilor bugetare necesare pl ă tilor 
drepturilor copiilor cu cerin ţ e educationale speciale in sum ă  de 28,00 mu i lei; 

0 suplimentarea creditelor bugetare necesare acoperirii cheltuielilor cu dob ănzile aferente 
creditului intern accesat cu suma de 20,00 mu i lei; 

Influentele propuse, prev ă zute la partea de venituri ş i la partea de cheltuieli, pentru fiecare tip 
de buget, sunt detaliate în anexa la proiectul de hot ă ră re pe clasificatia func ţ ională  ş i economic ă , iar 
după  aprobare vor fi operate in structura bugetului pe anul 2021, prec -um ş i in celelalte anexe ale 
bugetului judetului. 

Director executiv, 
Mihaela Moroianu 

Consilier, 
Diana Alexandra Laz .Ar 

Director executiv, 
Cristian Vlad 

Kook 
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