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PROIECT DE HOTÄRÂRE NR.  09./  
privind aprobarea utiliz ă rii excedentului bugetului local rezultat la sfdryitul 

bugetar al anului 2021 

Consiliul Judetean 
Avdnd  în  vedere: 
- Referatul de  apro  bare  nr. 8() 4 p.o,224-din ity  .01.2022 al Prexdintelui 

Cons  iliului Judetean 
Examindnd: 
- Raportul de specialitate nr.  1004  din  ,11 .01.2022 al Directiei Buget 

Finante; 
- Avizul nr. 	 din 	.01.2022 al Comisiei juridice, de disciplinci, 

drepturi, obligaţ ii ş i incompatibilitati; 
- Avizul nr. 	 din 	.01.2022 al Comisiei economico-financiare yi 

agricultur 
- Avizul nr. 	 din 	.01,2022 al  Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională , pro teetia mediului yi turism, 
In conformitate cu : 
- prevederile art. 173  aim. (I) lit. b), alin. (3) lit, a) yi art. 191  aim.  (1) lit. c),  aim.  

(4) lit. b) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  cu  modifiedrile ş i complet ă rile ulterioare; 

prevederile art. 58 al/n. (1) lit, a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modjîc ă riie yi completdrile ulterioare; 

- prevederile Hotă reirii Consiliului Judetean lalomiţa nr.70/27.04.2021 privind 
aprobarea bugetului general al judelului Ialomita, pe anul 2021, cu mofic ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare, 

In temeiul art. 196 al/n. (I) lit a) din Ordonanta de Urgenlă  a Guvernului nr, 
57112019 privind Codul administrativ, cu 	 completcirile ulterioare, 
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HOT Ă R,44 TE: 

Art.I Se apmb ă  utilizarea sumei de 25.000.000 lei din excedentul bugetului local 
rezultat la sfă rsitul exerciţ iului bugetar 2021, ca sursă  de finanţare a cheltuielilor 
secţ iunii de dezvoltare aferentă  bugetului local pentru anul 2022, in limita angajamentelor 
legale aprobate. 

Art.2 Prevederile prezentei hotă ră ri vor fi aduse la indeplinire de că tre direcţ iile 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomi,ta, punerea Fn 
aplicare fiind asigurată  de Preyedintele Consiliului Judeţean Ialomiţ a. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomiţa, prezenta hotă rare va fi 
comunicată  directiilor de specialitate implicate din cadnd Consiliului Juderean Ialomiţ a, 
Administratiei Judetene a Finanţ elor Publice Ialomiţa - Activitatea de Trezorerie 
Contabilit ate Publică  ş i Institutiei Prefectului — Jude ţ ul lalomija, urmă nd a fi publicată  pe 
site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a la Secţ iunea "Monitorul oficial al judeţ ului". 

PRESEDINTE 
	

Avizat, 
Secretarul general al judefului 

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 
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Nr.867  I  /2022 - 	din 111 0 	.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă riire privind aprobarea utiliz ă rii excedentului bugetului local 

rezultat la sfdryitul exerci ţ iului bugetar al anului 2021 

Prin  pro  iectul de hotă rdre supus dezbaterii Consiliului Judelean Ialomita se 
propune aprobarea utiliză rii excedentului bugetului local rezultat la sfdrsitul exercitiului 
bugetar al anului 2021, 

Proiectul indepljneste conditiile de legalitate, avdnd in vedere c ă  utilizarea 
excedentului bugetar este reglementată  de prevederile art, 58  aim.  (1) lit, a) din Legea 
nr. 273/2006 prjvind finan ţ ele publice locale, coroborate cu Ordonanta de Urge* a 
Guvernuluj nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterjo are. 

La momentul actual, judetul Ialomiţ a are in derulare realizarea unor objective de 
invest-41i cc au fost demarate in anii anteriori, finanţate din cadrul secţ iunii de dezvoltare 
a bugetului, 

In  vederea continuă riifnanţarii acestor objective aflate in curs de derulare, cat  $i 
incheierea executiej bugetare aferente exerci ţ iului bugetar  al  anului 2021, este necesară  
utilizarea sumei de 25.000  mu i lej din excedentul bugetului local ca sursă  de finantare a 
cheltuielilor secţ iunij de dezvoltare, in completarea surselor care pot )ei alocate pentru 
această  secţ iune, avdnd  în  vedere sursele de finanţare alocate si de necesită lile de 
finantare pdnă  la adoptarea bugetului pe anul 2022. 

Avdnd in vedere că  aprobarea utiliză rii excedentului bugetuluj local rezultat la 
sfdrsitul exercitiului bugetar al anului 2021 pentru finanfarea secţ iunii de dezvoltare a 
anului 2022 indepljneste conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomiţ a adoptarea sa in forma si conţ inutul prevă zute in project. 

Consillul Judeteanialomita 
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RAPORT  

la proiectul de hotAră re privind aprobarea utiliz ă rii excedentului bugetului local rezultat 
la sfă rOtul exercitiului bugetar al anului 2021 

Potrivit prevederilor art. 58  aim.  (1) litera a) din Legea nr. 2'73/2006 privind finan'ţele publice 

locale, en modific ă rile ulterjoare, excedentul bugetuluj local rezultat la incheierea exerci ţ iului bugetar 

se utilizeaz ă , in baza hot ă ră rilor autori ţăţ ilor deliberative ca surs ă  de fmanţ are a cheltuielilor sec ţ iunii 

de d.ezvoltare. 

Avă nd in vedere faptul c ă  la nivelul Jude ţului Ialomi ţ a se află  in derulare realizarea unor 

objective a că ror finanţ are se regă se ş te in cadrul sec ţ iunii de dezvoltare, objective demarate in anii 

anteriori ş i pentru care implementarea continu ă  in anul curent, se impune utilizarea ca surs ă  de 

finanţ are a cheltuiehlor inscrise in aceast ă  secţ iune a bugetului, p ă nd la adoptarea bugetului pentru anul 

2022„ in limita angajamentelor legate aprobate pentru fiecare obiectiv in parte. 

Avă nd in vedere necesitatea continu ă rii finanţă rii obiectivelor aflate in curs de derulare, precum 

ş i inchejerea executiei bugetare aferente exerci ţ iului bugetar al anului 2021, prin proiectul de hotă ră re 

se propune utilizarea sumei de 25.000.000 lei din excedentul bugetului local ca surs ă  de finanţ are a 

cheltuielilor sec ţ iunii de dezvoltare, in completarea surselor ce pot fi aloeate pentru aceast ă  sectinne din 

cadrul sectianii de func ţ ionare, tindrid seama de sursele de finanţ are alocate ş i de necesit ăţ ile de 

fmanţ are pasn ă  la adoptarea bugetului pentru anul 2022. 

Director executiv, 
Mihaela Moroianu 

Consittui Judetean lalomIta 

111111111111111/111111 
10000117097 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

