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PROIECT DE HOTĂRARE Ni?.
privind aprobarea rectifietrii bugetuluigeneral aljudetului Ialomiţa, pe anal 2022
Consiliul Judelean
Av ănd in vedere:
Referatul de aprobare nr. 64134 /2022 - /1--- din
.04.2022 al Presedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Exarninănd:
- Raportul cornim de specialitate nr. Á003S /2022 - ć din Ad .04.2022 al Direcţiei
Buget Finante i Directiei Investitii şi Servicii Pub lice;
- Avizul nr.
/2022 din
.04.2022 al Comisiei pentru muncei, s ănătate,
asistenţd socială şifamilie;
- Avizul nr.
/2022 din
.04.2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă,
drepturi, obligaţii şi incompatibilitc0;
- Avizul nr.
/2022 din
.04.2022 al Comisiei economico-financiare ş t
agriculturd;
- Avizul nr.
/2022 din
. 04. 2022 al Cornisiei pentru invdţămeint, culturei,
culte, tin eret, colaborarea cu societatea civilă
externe;
- Avizul nr.
/2022 din _.04.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regionald, protecţia rnediului şi turism,
in conform itate Cu..
- prevederile Hotără rii Consiliului Jude/can Ialomita nr. 16 din 10.02.2022 privind
aprobarea bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2022, cu modUiccirile i completdrile
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit, a) din Ordonanta de (Jrge* a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile şi completdrile ulterioare;
- prevederik Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2021, etc modificările
şi completările ulterioare;
in temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modific ările şi complet ările ulterioare,

HOT Ă RA4TE:

Art. 1 (1) Se aprobei rectificarea bugetului local al judeptlui Ialorniţa pe anul 2022, pe
sectiuni, cap/to/c, subcapitole, paragrafe, titluri, articole i alineate, la venituri in sumă de
357.737,00 mii lei, la cheltuieli in sum ă de 415.435,00 rnii lei, cu un deficit de 57.698,00 rnii lei,
deficit cc va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face
parte integrantă din prezenta hotdreire.
Canal Iu1 Judetoan aiomita
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(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 57.698,00 mu i lei ca
sursei de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local.

Art. 2 (1) Se aprobă rectificarea bugetului instituţ iilor publice subordon ate Consiliului
Judeţean Ialomiţa fin anţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2022, pe
sectiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, la venituri in sumei de
22.032,50 mu i lei, la cheltuieli in sumei de 22.062,50 mu i lei, cu un deficit de 30,00 mu i lei, deficit
ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului II din anexa care face parte
integrantă din prezenta hoteirăre.
(2) Se aprobei utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 30,00 mu i lei ca sursă
de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului institutiaor publice finanţate din
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local.
,

Art. 3 1nfluenţele prev ăzute la art. 1 i 2 sunt detaliate in anexa care face parte integrantă
din prezenta hoteir(ire.
Art. 4 Se imputernicesc Direcţia Buget Finanţe şi Direcţia Investilii şi Servicii Pub/ice
din cadrul aparatuluide specialitate al Consiliului Judeţean Ialomila set introducei modific ările şi
completeirile în structura bugetului judeţului Ialomila, inclusiv in sin teza programelor,
programul de investiţii pub/ice, nutneirul de personal şi fondul salariilor de bazei şi in bugetul
general consolidat, pe anul 2022.
Art. 5 Prevederile prezentei hotără ri vor fi aduse la indeplinire de către direcţiile din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelean lalomiţa şi instituţiile subordonate,
pun erea lii aplicare fiind asigurateide preşedintele Consiliului Judelean lalomiţa.
Art. 6 Prezenta hotără re devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art 7 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hoteireire va fi
comunicatei, spre ducere la indeplinire, direcţiilor de specialitate implicate şi instituţiilor
subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, ş i, spre ;sal*, Instituţiei Prefectului Judeţul
Ialomiţa, urmănd a fi publieatei pe site-ul Consiliului Judelean Ialomiţa Secţiunea "Monitorul
Oficial al Juderului".

PREIYEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General aljudetului Ialotnita
Adrian Robert IONESCU

Rd/Gc
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ANEXA
LA HOTĂRkREA NR.
/
.04.2022
privind aprobarea rectific ării bugetului general al Judetului Ialomita, pe anul 2022

Nr.
c rt.
0

Denumirea indicatorilor

Program
actual

Influente

1

2

3

- mil lei Program
rectificat
4=2+3

BUGET LOCAL
TOTAL VENITURI

357.679,20

•

57,80
1

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

357.'737,00
I

144.914,20

7,80

144.922,00

25,00
5,20

'7,00
0,80

32,00
6,00

212.765,00

50,00

212.815,00

0,00

50,00

50,00

TOTAL CFIELTLTIELI

415.011,20

423,80

415.435,00

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

144.914,20

7,80

144.922,00

21.111,00

7,00

21.118,00

2.335,92

7,00

2.342,92

7.430,00

0,80

7.430,80

702,00

0,80

702,80

29.168,00

0,00

29.168,00

I
17.704,751
i

26,78

17.731,53

-104,75

-26,78

-131,53

270.097,00

416,00

270.513,00

5.981,00

50,00

6.031,00

244,00
100,00

50,00
50,00

294,00
150,00

50.755,00

356,00

51.111,00

735,00
230,00

356,00
356,00

1.091,00
586,00

capitol / subcapitol
16.02.03 Taxe şi tarife pentru eliberarea de lice* şi autoriza ţii de funcţionare
37.02.01 Donaţii şi sponsorizări

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
capitol / subcapitol
43.02.39.02 Subvenţii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru
secţiunea de dezvoltare

Paragraf: 51.02.01.03 Autorit ăţi executive
Articol / alineat
20.30.30 Atte cheltuieli cu bunuri şi servicii
Paragraf : 68.02.05.02B Asistent ă socială in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de
ingrijire şi Asistenţă Slobozia
Articol / atineat
20.03.01 Hrană pentru oameni
Subcapitol: 68.02,06 Asistenţă socială pentru familie şi copii - Direcţia Generat ă de Asistenţă
Social ă si Protec ţia Copilutui lalomiţa
Articol / alineat
10.01.01 Salami de baz ă
85.01.01 Pl ăţi efectuate in anti precedenti si recuperate in anul curent in sec ţiunea de
funcţionare a bugetului local

L

1

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
I
Paragraf: 51.02,01,03 Autorit ăţi executive
Articol / alineat
71.01.03 Mobilier, aparatur ă birotic ă si alte active corporate
Alte cheltuteli de investilit -Statute bust Barbu Catargiu
Paragraf: 66.02.06.01 Spitale generale
Articol / alineat
71.01.30 Alte active fixe
Demolarea unor clădiri din cadrul Spitalutui Judetean de Urge* Slobozia
elaborare documenta ţie tehnic ă pentru autorizarea execut ării lucrărilor de desfiinţare PAD
execuţie lucrări de demolare
dirigenţie de ,santier
taxe 'SC şi cotă CSC

Papa 1

20,00
200,00
10,00
0,00

350,00
6,00

20,00
550,00
10,00
6,00

Nr.
crt.
0

Denumirea indicatorilor

Program
actual
2

1
Paragraf : 84.02.03.01 Drumuri şi poduri
Articol / alineat
71.01.30 Alte active fixe

Stapi de renctircare pentru vehicule electrice pe drunturile judefene din judepd
latondla

Influente
3

- mu i Iei Program
rectificat
4=2+3

146.639,00

10,00

146.649,00

1.661,00

10,00

1.671,00

10,00

10,00

20,00

servicii de consultanţă / asistent ă pentru intocmirea şi depunerea cererii de finantare şi
a documentatiei aferente

3,00

-3,00

0,00

servicii penţru elaborarea documentaţlei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate

7,00

-7,00

0,00

servicii de consuitant ă / asistent ă pentru intocmirea şi depunerea cererii de finantare şi
a documentatiei aferente şi servicii pentru elaborarea documenta ţiei tehnico-economice
faza studiu de fezabilitate (inclusiv documentatii pentru obtinere avize)
taxe, obtinere avize, autorizatii, acorduri, faza SF+PT

0,00
0,00

16,00
4,00

16,00
4,00

57,332,00

366,00

57.698,00

BUGETUL INSTITUTHLOR PUBLICE $I ACTIVITĂTILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN
VENITURI PROPRII AL INSTITUTHLOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN
II IALOMITA
TOTAL VENITURI
22.032,50•0,00

2.032,50

-,

DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare

•

1

1

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

20.480,50

0,00

20.480,50

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1.552,00

0,00

1.552,00

0,00

22.062,50

20.480,50

0,00

20.480,50

1.983,50

0,00

1.983,50

0,00

15,32

15,32

-6,56

-15,32

-21,88

Paragrafid 67.10.03.03 Muzee - Muzeul National al Agriculturii
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
85.01.01 Pl ăti efectuate in anii precedenti şi recuperate in anul curent in sec ţiunea de
functionare a bugetului local

3.411,00

0,00

3.411,00

2.200,00

7,78

2.207,78

0,00

-7,78

-7,78

Paragraful 67.10.03,03 Muzee - Muzeul Judetean Ialorni ţa
Articol / alineat
20,01.30 Alte bunuri şi servicii pentru intretinere şi functionare
85.01.01 P MO efectuate in anii precedenti şi recuperate in anul curent in sec ţiunea de
functionare a bugetului local

2.871,00

0,00

2.871,00

489,55

3,80

493,35

-14,55

-3,80

-18,35

1.988,00

0,00

1.988,00

84,70

0,35

85,05

-14,70

-0,35

-15,05

1.582,00

0,00

1.582,00

30,00

0,00

30,00

TOTAL CHELTUIELI

22.062,50
1

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

1

;
1
Subcapitol 54,10.10 Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor - Directia
Judeţeand de Evident ă a Persoanelor lalomita
lArticol / alineat
20.05.30 Alte obiecte de inventar
85.01.01 Pl ăti efectuate In anii precedenti şi recuperate in anul curent In sectiunea de
functionare a bugetului local

Paragraf: 67.10.03.30 Alte servicii culturale - Biblioteca Judetean ă "$tefan B ănulescu"
Ialomita
Articol / alineat
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
85.01.01 Pl ăţi efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sec ţiunea de
functionare a bugetului local
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
1
DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot ărăre privind aprobarea rectific ării bugetului
general al judefului daiornifa, pe anul 2022

Prin pro iectul de hoteireire supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune
rectificarea bugetului judetului Ialomiţa, pe anul 2022.
Propunerea este fundarnentatei prin dispozitiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modific ările şi complet ările ulterioare, coroborat cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţei a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifiedrile şi
completările ulterio are, conform ceirora pe parcursul exerci fiului bugetar, la prop unerea
fundamentată a ordonatorului principal de credite, se poate realiza rectificarea bugetului judeţului
cu aprobarea autorit eiţ ii deliberative.
Prezenta propunere are la bază execuţia bugetară şi solieitările unor institutii sub ordonate
privind redimensionarea unor prevederi/credite bugetare pentru secţiunea de funcţionare ş i pentru
secţiunea de dezvoltare, in concordanţă cu necesităţile de finanţare.
Av ănd în vedere cele de mai sus propunerea vizeazei:
- majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, aferent secţiunii de funcţionare cu sume
din surse de finanţare din venituri proprii ale aparatului de specialitate, precum şi donaţii şi
sponsorizări aferente activiteiţii Direcţiei Generale de Asisten ţă Socială şi Protecţia Copilului
Ialomiţa, surnele find distribuite in funcţie de necesităţile de finanţare, atăt pentru aparatul de
specialitate, cdt ipentru aceastei instituţie ;
ădiri din cadrul
- majorarea creditelor bugetare alocate obiectivului „Dernolarea unor cl
Spitalului Judeţean de Urgenţei Slobozia" din excedentul anului precedent, ca urmare a actualizării
devizului general la faza P.A.D. pentru acest obiectiv;
- suplirnentarea creditelor bugetare alocate obiectivului „Staţ ii de reincărcare pentru
vehicule electrice pe drumurile jude ţene din judetul Ialomiţa" din excedentul anului precedent, ca
urmare a actualizării ghidului de finanţare al Pro gramului privind reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serei in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport
nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de re'inceircare pentru vehicule electrice in localităti;
Cone lul Judetean lalomIta
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- majorarea creditelor bugetare alocate obiectivului „Statuiebust Barbu Catargiu" Cu surna
sumii alocată de Comma Ma/a, in vederea realizării objectivului in cauză;
- redistrjbuirea unor credite bugetare, prevăzute in bugetul institutillor publjce i activit ătilor
finantate integral sau partial din veniturj proprii, asa cum au fast solicitate de acestea, corelat cu
executia bugetară la această dată ipriorităţ iIe stabilite, reprezentănd in fapt plăti efectuate in anii
precedenti sj recuperate in anul curent, sume distribuite către alte articole/alineate bugetare
aferente cheltuielilor.
In raportul directiej de specialitate sum detaljate influentele asupra bugetului judefului, jar
in anexa la proiectul de hotără re sunt reflectate influentele prop use care dup ă apro bare vor fi
operate in structura bugetului anuluj 2022 0 in anexele acestuia.
Av ănd in vedere c ă rectificarea bugetului general al jude,tului, pe anul 2022 indeplineste
condi,tiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului Judetean lalomiţa adoptarea sa in forma
şi continutul prevăzute in project.
PREsSIEDINTE,
MARIAN PAVEL

Redactat
Teodorescif Gabriela - Virginia

Slobozia

DIRECTIA BUGET FINANTE
DIRECŢIA INVESTITH
SERVICII PUBLICE
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RAPORT
la proiectul de hotărfire privind aprobarea rectifidrii
bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2022
,

Avănd in vedere execuţia bugetară i solicitările unor institutii subordonate privind
redimensionarea unor prevederi/credite bugetare pentru sec ţiunea de functionare şi pentru sectiunea de
dezvoltare, in concordant ă cu necesit ătile de finantare, proiectul de hot ărare supus spre analiz ă şi aprobare
de către ordonatorul principal de credite propune urm ătoarele;
- majorarea bugetului propriu a judeţului Ialomita, aferent secfiunii de func ţionare, cu suma de
7,80 mu i lei, cuprinz ănd ea surse de finantare venituri proprii ale aparatului de specialitate, precum şi
donatii şi sponsorizări aferente activit ătii Direcţiei Generale de Asisten ţă Socială si Protectia Copilului
Ialomita, sumele fund distribuite in func ţie de necesit ătile de finanţare, atăt pentru aparatul de specialitate,
căt i pentru instituţia subordonată in cauză;
majorarea creditelor bugetare alocate obiectivului „Demolarea unor cl ădiri din cadrul Spitalului
Judetean de Urgent ă Slobozia" cu surna de 356,00 mu lei, din excedentul anului precedent, ca urmare a
actualiz ării devizului general la faza P.A.D. pentru acest obieetiv;
suplimentarea creditelor bugetare alocate obiectivului „Sta ţii de reinc ărcare pentru vehicule
electrice pe drumurile judeţene din judeţul Ialomiţa" cu suma de 10,00 mu i lei, din excedentul anului
precedent, ca urmare a actualiz ării ghidului de finantare al Programului privind reducerea emisiilor de
gaze cu efeet de sera în transporturi, prin promovarea infrastrueturii pentru vehiculele de transport
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reinc ărcare pentru vehicule eleetrice in localit ăţi;
majorarea creditelor bugetare aloeate obiectivului „Statuie bust Barbu Catargiu" cu suma de
50,00 mu i lei, sumă alocat ă de Comuna Maia, in vederea realiz ării obiectivului in cauză;
- redistribuirea unor eredite bugetare, prev ăzute in bugetul instituţiilor publice i activitătilor
finantate integral sau partial din venituri proprii, a ş a cum au fost solicitate de acestea, corelat cu execu ţia
bugetară la aceastj dat ă i priorităţile stabilite, reprezerit ănd in fapt pl ăţi efectuate in anii precedenti
recuperate in anul curent, sume distribuite c ătre alte articole/alineate bugetare aferente cheltuiefilor.
Influentele propuse, prev ăzute la partea de venituri ş i la partea de cheltuieli, pentru fiecare tip de
buget, sunt detaliate in anexa la proiectul de hot ărăre pe clasificatia functional ă i eeonomică, iar după
aprobare vor fi operate in structura bugetului general pe anul 2022, precum şi in celelalte anexe ale
bugetelor componente.

Director executiv,
Mihaela Moro,

Consilier,
Tanusa Năstase
Diana A exandra Laz ăr

Director executiv,
Cristian Vlad

Conalliu Judetean lalomita
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