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PROIECT DE HOT~R~RE NR. 5 
privind aprobarea rectific~rii bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2022 

Consiliul Judetean Ialomita, 
» ' Avand ~n vedere: 

- Referatul de aprobare n 8 p . W  802.2022 al Presedintelui Consiliului 
Judetean Ialomita, 

Examinnd : 
- Hot~r@rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 16/10.02.2022 privind aprobarea bugetului 

general al judefului lalomita, pe anul 2022; 
- Raportul de specialitate comun nr. '539(;, /2022 - � din ll6JJ.2,2022 al Directiei Buget 

Finanfe si al Directiei Investitii si Servicii Publice; 
- Avizul nr. nr. /2022-_din 6.02 ,2022 al Comisiei juridice, de disciplind, 

drepturi, obligatii si incompatibilit~ti, 
in conformitate cu: 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificrile si 

complet~rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ~ pentru elaborarea 

actelor normative, republicat; 
- prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Ialomita, 

aprobat prin Hot~rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 46 din 30.03.2021, cu modific~rile si 
completrile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.196 alin.(I) lit.a) din Ordonanfa de Urgent~ a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, 

H O T ~ R I S  TE: 

Art.I Se aprob~ rectificarea bugetului general al judefului lalomifa, prin modificarea 
num~rului curent 30 din Anexa nr. 1lb la Hotrarii Consiliului Judetean lalomita nr. 
16/10.02.2022, care va avea urm~torul cuprins: 

Nr. Capi Obiectivul Tipul cheltuielit Amplasa I Decontat Program 2022 

Crt. to/ de investifii ment I pan TOTAL din care: 
la Buget local Partial autofmnantate 

- 

3112.2020 Alte Contributie Alte surse Contribu 
srse proprie (venituri fie proprie 
(PNDL propri/UE) 
/UE) 

0 I 2 3 4 5 6 7=8+9+10+11 8 9 JO II 

66.02 Cresterea TOTAL [ 185,00 185,00 
gradului de 

II 185,00 185,00 
securitate la 
incendiu si Taxe, avize, Spitalul I 35,00 35,00 
asigurarea autorizafii Judetean 
utilittilor de II 35,00 35,00 

30 pentru Urgent~ 
Spitalul Elaborare Slobozia I 150,00 150,00 
Judetean de expertizd 
Urgent tehnic, 
Slobozia studit, SF II 150,00 /50,00 

Conslllul Judetean Ialomtta 

ll I I I Ill l I II I I l ll I IIII II llll Ill 
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Cod FP -07-06, vers. l 



Art.II Influentele rectific~rii bugetului general al judepului Ialomifa pe anul 2022, mn 
conditiile art.I, sunt detaliate mn anexa care face parte integrant~ din prezenta hot~r~re. 

Art.III Se imputerniceste Directia Buget Finante s introduc~ modific~rile si complet~rile in 
structura bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2022. 

Art.IW Prin grija Secretarului General al Judefului lalomita, prezenta hot~rre se va 
comunica, spre ducere la mndeplinire, Directiei Buget Finanfe, Directiei Achizifii si Patrimoniu si 
Directiei Investitii si Servicii Publice, i spre stiinf~ Institutiei Prefectului - Judetul Ialomifa, urm@nd 
a fi publicat~ pe site-ul Consiliului Judetean lalomita - Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRESEDINTE 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul general al judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

Cod FP -07-06, vers.I 



ANEXA 

LA HOT~R~REA NR. I .02.2022 
---- 

privind aprobarea rectificrii bugetului general al Judetului Ialomifa, pe anul 2022 

- mii lei  

Nd Denumirea indicatorilor Program 
Influente 

Program 
actual rectificat 

crt. 0 1 2 3 4=2+3 
I BUGET LOCAL 

TOTAL VENITURI 351.035,00 0,00 351.035,00 

I 

' VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 145.178,00 0,00 145.178,00 
I 
' 

VENITURI- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 205.857,00 0,00 205.857,00 
I I I 

TOTAL CHELTUlELI 403.647,00 0,00 403.647,00 
: I 
' CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 145,178,00 0,00 145.178,00 

! ' I ' 
CHELTUIELI -SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 258.469,00 0,00 258.469,00 

I I 
I I Paragraf: 66.02.06.01 Spitale generale 47.695,00 o,oo 47.695,00 

___ fArticol / ali_neat ! 
~ --·------ -· 735,00. 0,00l 71.01.30 Aile active fixe 735,00 

------- .. - ---· --�-- 
I 

Cresterea gradului de securitate la incendiu si asigurarea utilit~tilor pentru Spitalul 

---- -- - 
Judetean de Urgent~ Slobozia 185,00 0,00 185,00 - - - - - - - - - -  

taxe, avize, autorizatij 10,00 25,00 35,00 
verificare tehnic~ DALI 25,00 -25,00 0,00 
elaborare expertiz~ tehnic~, studii, DALI 150,00 -150,00 

- -  
o,o_o_ 

I 
- ---- - - - - - - - -  

elaborare expertiz~ tehnic~, studii, studiu de fezabilitate - SF, documentatii avize, I 

acorduri 0,00 150,00 150,00 
' 

: 

DEFICIT - Seetiune de Dezvoltare 52.612,00 0,00 52.612,00 
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PRESEDINTE N». 30 2022-_w 262.2022 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotiiriire privind aprobarea rectijiciirii bugetului general al 
judetului Ialomita, pe anul 2022 

Prin proiectul de hot~rare supus dezbaterii Consiliului Judetean lalomifa se 

propune rectificarea bugetului general al judetului lalomita, pe anul 2022. 

Rectificarea propus are in vedere modificarea Programului anual de investitii 

aferent anului in curs, ~n sensul modificrii num~rului curent 30 din anexa nr. 1lb la 

Hotrarea Consiliului Judetean lalomita nr. 16/10.02.2022 prin care a fost aprobat 

bugetul general al judetului lalomita, pe anul 2022. 

Modificarea vizeaz~ obiectivul de investitii "Cresterea gradului de securitate la 

incendiu si asigurarea utilit~tilor pentru Spitalul Judetean de Urgent~ Slobozia" care, 
prin natura sa, este un obiectiv de investitii nou. In aceste conditii, pentru realizarea sa 
este necesar~ mntocmirea unui Studiu de Fezabilitate (SF), si nu a unei Documentatii de 
avizare a lucr~rilor de interventie (DALI). 

in raportul comun al directiilor de specialitate implicate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judetean lalomita, ce mnsoteste proiectul de hot~r@re, sunt 

prezentate in detaliu informatiile care sustin proiectul de hot~rare. 

Constat~nd c sunt ~ndeplinite conditiile de legalitate si de oportunitate, propun 

Consiliului Judetean lalomita adoptarea hot~r@rii ~n forma si continutul prezentate 

~n proiect. 

Tehnodactat 

Dogaru Julian 

Conslllul Judetean lalomlta 

lllll llllllll 111111111111111111 
10000105220 
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DIRECTIA BUGET FINANTE 

DIRECTIA INVESTITII SI 
SERVICI PUBLICE 

RAPORT 

e. 539lo-Y a.Z o2.2o22 
W 

la proiectul de hotr~re privind aprobarea rectificrii 
bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2022 

Av~nd in vedere nota de fundamentare nr. 5355/2022-U din 25.02.2022 a Directiei Investitii si 

Servicii Publice din cadrul Consiliului Judetean lalomita, proiectul de hot~r~re propus spre aprobare de 

ordonatorul principal de credite vizeaz~ modificarea Programului Anual de Investitii pentru anul 2022, 

aprobat ca anexa nr. 1 1  la Hot~r~rea nr. 16 din 10.02.2022. 

Modificarea propus~ const~ fn anularea ~n cadrul obiectivului de investitii ~Cresterea gradului 

de securitate la incendiu si asigurarea utilit~tilor pentru Spitalul Judetean de Urgent~ Slobozia,, a 

sumelor alocate pentru realizarea expertizei tehnice - DALI si verificarea tehnic a acesteia si 

redistribuirea creditelor bugetare pentru elaborarea expertizei tehnice, studiilor, studiului de fezabilitate 

-SF si a documentatiilor pentru avize, acorduri; 
Influentele propuse, prev~zute in Programul Anual de Investitii pentru anul 2022, sunt detaliate 

in anexa la proiectul de hot~r~re pe clasificatia functional si economic, iar dup~ aprobare vor fi 

operate fn structura anexei 1 1  a  bugetului de venituri si cheltuieli al judetului lalomita pe anul 2022. 

Dire xecutiv, Mih roianu 
Cons iii er, 

Tanus$a, N}]as 

Diana Alexandra Lazr 

Director executiv, 

3rr 
1600105214 


