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PROJECT DE HOTĂ RA'RE NR.  ĄĄ  

privind aprobarea rect Ęfk ă rii bugetului general al jude ţ ului Ialom4a, pe anul 2022 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Av ă nd in vedere: 
- Referatul de apro bare nr. 1303  72022 - 	 din ..?.0  .05.2022 al Presedintelui 

Consiliului Judetean Ialomiţ a, 
Examineind: 
- Raportul comun de specialitate nr. /330,- 72022 - IL din d°  .05.2022 al Direcţ iei 

Buget Finante ş i Directiei Investitii ş i Servicii Publice; 
- Avizul nr. 	72022 - 	din 	.05.2022 al Comisiei pentru muneă , să ncitate, 

asistenţă  socială  
- Avizul nr. 	72022 - 	 din 	.05.2022 al Comisiei juridice, de disciplind, 

drepturi, obligaţ ii ş i incompatibilită ti; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.05.2022 al Comisiei econoinieo-financiare 

agricultură ; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.05.2022 al Comisiei pentru inv ăţ eimânt, culturei, 

mite, tineret, colaborarea cu societatea civilă  ş i relaţ ii externe; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.05.2022 al Cornisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională , protecţ ia mediului ş i turism, 
In conformitate cu.. 

prevederile Hotă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 16 din 10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului general al judetului Ialomiţa, pe anul 2022, cu rnodificeirile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

- prevederile Legli nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile si 
completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i aim. (3) lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022; 
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Adrninistrativ, cu modific ă rile i completă rile ulterioare, 

HOT Ă R Ă $TE: 

Art.1 (l) Se aprobă  rectificarea bugetului local al judetului Ialomita pe anul 2022, pe 
sectiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole i alineate, la venituri in sumă  de 
359.002,00 mu i lei, la cheltuieli in sum ă  de 417.904,00 mu i lei, cu un deficit de 58.902,00 mu i lei, 
deficit ee va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punetului I din anexa care face 
parte integrantă  din prezenta hotă reire. 



(2) Se aprobei utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 58.902,00 mii lei ca 
sursei de finantare  a  cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  a  bugetului local. 

Art.2 (1) Se aprobei rectificarea bugetului institutiilor publice subordonate Consiliului 
Judetean Ialomita, finantate din venituri proprii ş i subventii din bugetul local, pe anul 2022, pe 
sectiuni,  cap  itole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole ş i alineate, la venituri in stand de 
22.032,50  mu i lei, la chetuieli 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 hot ă rare. 

(2) Se aprobă  utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 30,00 mii lei ca sursă  
de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului institutiilor publice finantate din 
venituri proprii  i  subventii din bugetul local. 

Art3 Influentele prev ă zute la art. 1 si 2 sunt detaliate  în  anexa care face parte integrantă  
din prezenta hotă reire. 

Art4 Se imputernice„sle Directia Buget Finante ş i Directia Investitii  i  Servicii Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita să  introducei modific ă rile ş i 
completă rile in structura bugetului judetului lalom4a, inclusiv in sinteza programelor, 
pro  gramul de investitii publice, num ă rul de personal si fondul salariilor de bază  si in bugetul 
general consolidat, pe anul 2022. 

Art .5 Prevederile prezentei hotă rari vor fi aduse  la  indeplinire de ceitre directiile din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita ş i instituţ iiie subordon  ate,  
punerea in aplicare fiind asigurată  de presedintele Consiliului Judetean Ialotnita. 

Art.6 Prezenta hotă reire devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii  la  
cunostintă  publică  

Art7 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hoteiră re va fi 
comunicată , spre ducere la indeplinire, directiilor de specialitate implicate si institutillor 
subordonate Consiliului Judetean Ialomita, ş i, spre ytiinţă , Institutiei Prefectului — Judetul 
Ialomita, urrnând a fi publicată  pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita — Sectiunea "Monitorul 
Oficial al Judetului". 

PREsSEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Seeretarul General al judetului Ialotnita 

Adrian Robert IONESCU 

 

Rd./0c. 
T.E. 



ANEXA 
LA HOTĂ R:kREA NR. 	/ 26.05.2022 

pe anuI 2022 

- mil lei - 

privind aprobarea rectificirii bugetului general al Judetului lalomita, 

Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influen e 
Program 
rectificat 

0  1 2 3 4-2+3 

BUGET  LOCAL 
TOTAL VEN1TURI 	 357.737,00 	1.265,00 	359.002,00 

1 
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 144.922,00 	1.000,00 	145.922,00 
capitol!  subcapitol 

37.02.01 Donatii ş i sponsoriză ri 6,00 2,00 8,00 
37.02.03 Vă rs ă minte din secţ iunea de func ţ ionare pentru finantarea sec ţ iunii de dezvoltare a 
bugetului local (cu semnul minus) -8.500,00 998,00 	-7.502,00 

VENITURI - SECT1UNEA DE DEZVOLTARE 	 212.815,00 	265,00 	213.080,00 

capitol / subcapitol 
37.02.04 V ă rs ă minte din sec ţ iunea de func ţ ionare 8.500,00 -998,00 7.502,00 
42.02.69 Subven ţ ii de la bugetul de stat c ă tre bugetele locale necesare sus ţ inerii derul ă rii 
proiectelor fman ţ ate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente 
perioadei de programare 2014-2020 14.410,00 180,00 14.590,00 

Creş . terea eficientei energetice a Sediului Muzeului Judelean Ialornila 0,00 180,00 180,00 
48.02.01.01 Sume primite in contul pl ă tilor efectuate in anul curent 96.394,00 1.154,00 97.548,00 

CreVerea eficienlei energetice a Sediului Muzeului Judetean laloinita 0,00 1 	1.154,00 1.154,00 
48.02.01.02 Sume primite in contul plă tilor efectuate in anii anteriori 7.324,00, 	24,00 7.348,00 

Creoerea eficientei energetice a Sediului Huzeului Judetean lalamita 0,00 	24,00 24,00 
48,02.02.01 Sume primite in contul plă tilor efectuate in anul curent 2.522,00 	-95,00 2,427,00 

frnpreunci pentru lalomija-Strategia de Dezvoltare a Judetului Ialomita 2021-2027 V 
servicii pub/ice accesibile pentru cetdpeni 1.119,00 -95,00 1.024,00 

TOTAL CHELTUIELI 	 415.435,00 	2.469,00 	417.904,00 

CHELTUIELI - SECT1UNEA DE FUNCTIONARE 	 144.922,00 	1.000,00 	145.922,00 
, 

Paragraf: 51.02.01.03 Autortt ă tt executive 	 21.118,00 	116,00 	21.234,00 
Articol / alineat 

13.588,00 10.01.01 Salarii de baz ă  13.723,00 -135,00 
10.01.13 Indeinnizatii de delegare 4,00 10,00 14,00 
10.01,30 Alte drepturi salariale in bani 94,00 125,00 219,00 
20.01.07 Transport 0,00 40,65 40,65 
20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  400,00 50,00 450,00 
20,06,01 Deplas ă ri interne, deta şă ri, transfer ă ri 100,00 40,00 140,00 
85.01,01 Pl ăţ i efectuate In anii preceden ţ i ş i recuperate in anul curent in sec ţ iunea de 
func ţ ionare a bugetului local -20,92 -14,65 -35,57 

Subcapitol : 61.02.05A Protec ţ ie civil ă  ş i proteetia contra incendiilor - Inspectoratul pentru 
Situaţ ii de Urgenţă  „Barbu Catargiu" laloini ţ a 	 345,00 	4,00 	349,00 
Articol / alineat 1 

20.02 Reparatii curente 21,00  4,00 [ 

i 
Subcapitol : 61.02.05B Protectie  civil 	si protec ţ ia contra incendWor - Consiliul Jude ţ ean 
Ialomiţ a 	 200,00 	-120,00 	80,00 
Articol / alineat 	 _ 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri ş i servicii 200,00 -120,00 80,00 

Paragraf : 66.02.06.01 Spitale generate 	 5.500,00 	998,00 	6.498,00 
Articol / alineat I 

51,01.46 Transferuri din bugetele locale pentru fman ţ area cheltuielilor curente din domeniul 
s ă nă tăţ ii 

; 
5,500,00 	998,00 6.498,00 

Pagina 1 



-  mu i lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

lnfluente 
Program 
rectificat 

0  1 2 3 4=2+3 
Paragraf 67.02.05.01 Sport 	 6.200,00 	0,00 	6.200,00 
Articoi / alineat 

59,20 Surne destinate finan ţă rii programelor sportive realizate de structurile sportive de 
drept privat 6.203,92 28,45 6.232,37 
85,01,01 Pl ă ti efectuate In anii precedenti ş i recuperate in anul curent in sectiunea de 
funetionare a bugetului local -3,92 -28,45 -32,37 

Subeapitol : 68,02.04 Asistent ă  acordat ă  persoanelor in vă rstă  - DGASPC - C ă min pentru 
Persoane V ă rstnice BaIaciu 	 3.023,50 	0,50 	3.024,00 
Articol / alineat 

10.01.01 SaIarii de bază  1.400,00 13,00 1.413,00 
10.01.05 Sporuri pentru condi ţ ii de munc ă  220,00 -7,00 213,00 
10.01,17 Indemnizatii de hran ă  138,00 -6,00 132,00 
20.03.01 Hrană  pentru oameni 471,50 0,50 472,00 

Paragraf : 68.02.05.02B Asistent ă  socială  in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de 
ingrijire ş i Asistentă  Slobozia 	 7.430,80 	1,50 	7.432,30 
Articol / alineat 

20.03.01 Hran ă  pentru oameni 702,80 1,50 704,30 

Paragraf : 68.02.05.02D Asisten ţă  socială  in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de 
servicii de recuperare neuromotorie Slobozia 	 591,00 	0,00 	591,00 
Articol / alincat 

10,01,01 Salarii de baz ă 	 265,00 5,00 270,00 
10.01.05 Sporuri pentru conditii de mtmcă  110,00 -5,00 105,00 

Subcapitol : 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii - Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Ialomita 	 29.168,00 	0,00 	29.168,00 
Articol / alineat 

1 
10.01.01 Salarii de baz ă  17.731,53! 	-10,00 17.721,53 
10.01.13 Indemnizatii de delegare 15,00 	10,00 25,00 

I 
CHELTU1ELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTAlRE 	 270.513,00 	1.469,00 	271.982,00 

Paragraf:  51,02.01.03 Autorit ă ti executive 	 6.031,00 	17,00 	6.048,00 
Articol / alineat I 

71.01.02 Maş ini, echipamente ş i mijloace de transport 481,00I 	17,00 1 498,00 
Doniri independente - copiatoare 35,00 	17,00 52,00 

, 
I 

Paragraf: 66.02.06.01 Spitale generale 	 51.111,00 	50,00 	51,161,00 
Articol / alineat 

51.02.28 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in 
domeniul s ă nă tă tii 

i 
1 

2.407,001 	50,00 2.457,00 
71.01.30 Alte active fixe 1.091,00! 	0,00 1.091,00 

Cladire multifienctionald pentru sustinerea activikitii Spitalutui Judetean de Urgent:el 
Slobozia 

. i 

180,001 	-180,00 0,00 
elaborare documentatie tehnic ă  faza Studiu de fezabilitate - SF 150,00; 	-150,00 0,00 
verificare tehnic ă  documentatie  SF 20,00 • 0,00 
taxe, avize, autorizatil H 

10,00: 	-10,00 0,00 
Centru nutttifunclional pentru imbundtatirea calitdlii serviciilar medicate ;Si furnizarea 
de 110i servicii medicate pentru sustinerea activitatii Spitalutui Judelean de Urgenta 
Slobozia 

I 
0,00; 	180,00 180,00 

elaborare documentatie tebnic ă  faza Studiu de fezabilitate - SF .  0,00 	150,00 150,00 
verificare tehnic ă  documentatie SF 0,00 	20,00 20,00 
taxe, avize, autoriza ţ ii , 0,00. 	10,00 10,00 

Paragraf : 67.02.03.03 C - Muzee - Consiliul Judetean Ialomita 	 24.733,00 	1.402,00 	26.135,00 
Articol / alineat 

, 58.01.01 Finan ţ area nutional ă 	 3.423,00 	230,00 3.653,00 , Crayterea eficientei energetice a Sediutui Muzeului Judelean _Liana/a 	 0,00 	230,00 230,00 
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- mii lei - 
Nr. 
crt, 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influen e 
Program 
reetificat 

0 1 2 3 4=2+3 
58.01.02 Finantarea extern ă  nerambursabil ă  19.404,00 1,302,00 20.706,00 

Cregerea eficientei energetice a Sediului Muzeuhei Judetean Ialomita 0,00 1.302,00 1.302,00 
58.01.03 Cheltuieli neeligibile 1.748,00 6,00 1.754,00 

CrWerea eficientei energetice a Sediului Muzeului Judetean lalomita 	 0,00 	6,00 6,00 
71.01.30 Alte active fixe 	 158,00 	-136,00 22,00 

Cre,sterea eficientei energetice a Sediului Muzeului Judetean lalornita 158,00 	-136,00 22,00 
servicii revizuire audit energetic 7,00 	-3,00 4,00  

4,00 revizuirea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) 4,00, 	0,00 
servicii revizuire expertiz ă  tehnică  7,00 	-3,00 4,00 
servicii consatant ă  / asistent ă  pentru intocmirea ş i depunerea cererii de finantare ş i a 
documenta ţ iei aferente 

; 
1 10,00 	0,001 10,00 

elaborare proiect tehnic, detalii de executie 100,001 	-too,clo 	0,00 
asistentă  tehnic ă  din partea proiectantalui 16,00, 	-16,00, 

11,001 	-11,00 
0,00 

verificare proieet tehnic 0,00 
documentatii tehnice In vederea obtinerii avize1or/aeordurilor/ autoriza ţ iilor 3,00 	-3,00; 	0,00 1 

1 
Paragraf: 80.02.01.10 Programe de dezvoltare regional ă  ş i socială 	 16.549,00 	0,00 	16.549,00 
Articol / alineat 

58.02.01 Finantarea national ă  234,00 366,00 600,00 
fmpreunci pentru lalomita-Strategia de Dezvoltare a Judetului lalornita 2021-2027 ,ş i 
servicii publice accesibile pentru cetcifeni 234,00 366,00 600,06 

58.02.02 Finantarea extern ă  nerambursabil ă  1.441,00 -366,00 1.075,00 
Impreund pentru Ialornija-Strategia de Dezvoltare a Judetului lalomita 2021-2027 fi 
servicii publice accesibile pentru cetateni 1.441,00 -366,00 1.075,00 

DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 57.698,00 	1.204,00 	58.902,00 

II 

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂ T1LOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN 
VENITURI PROPRI1 AL INST1TUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN 
IALOMITA 

TOTAL VENITURI •22.032,50 	0,00 	2.032,50 

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 20.480,50 	0,00 	20.480,50 
1 

VENITUR1 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.552,00 	0,00 	1.552,00 

TOTAL CHELTUIELI 	 22.062,50 	0,00 	22.062,50 
1 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 20.480,50 	0,00 	20.480,50 

Subcapitol 54.10.10 Servicii publice comunitare de ev dent ă  a persoanelor - Directia 
Judeteană  de Evidentă  a Persoanelor Ialomita 	 1.983,50 	0,00 	1.983,50 
Articol / alineat  

20.01.03 inc ă lzit, iluminat ş i forth' motric ă 	 58,00 18,06 76,06 
85.01.01 Pl ă ti efectuate in anii precedenti ş i recuperate in anul eurent in sectiunea dc 
func ţ ionare a bugetului local 	 -21,88 -18,06 -39,94 

Paragraful 67.10.03.03 Muzee - Muzeul Judetean Ialomtta 	 2.871,00 	0,00 	2.871,00 
Articol / alineat 

10.01.01 Salarii de bază  1.454,00 -94,00 1.360,00 
10.01.05 Sporuri pentru conditii de munc ă  0,00 100,00

4 -6,00 
100,00 

10.01.06 Alte sporuri 61,00 55,00 
20.01.30 Alte bunuri ş i servicii pentru intretinere ş i func ţ ionare 493,35 8,84 502,19 

r 85.01.01 Pl ă ti efectuate in anii precedenti ş i recuperate In anul eurent in sectiunea de 
functionare a bugetului local -18,35 -8,84 -27,19 
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- mii lei - 
Nr. 
crt. 

Dentunirea indicatorilor Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

1 2 3 4=2+3 
Paragraful 67.10.03.30 Alte servicii culturale - Biblioteca Jude ţ eara "$tefanagnulescu" 
Ialomita 	 1.988,00 	0,00 	1.988,00 
Articol / alineat 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri ş i servicii 85,05 0,17 85,22 
85.01,01 Plă ti efectuate 'In anii preceden ţ i ş i recuperate in anut curent In sectiunea de 
functionare a bugetului local 15,05 -0,17 -15,22 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.582,00 	0,00 	1.582,00 

Paragraful 67.10.03.03 Muzee - Muzeut National al Agriculturii 	 55,00 	0,00 	55,00 
Articol / alineat 

71.01.01 Constructii 25,00 20,00 45,00 

_. .. .._ 	Casd tradifionald mini-incased 25,00 20,00 45,00 
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30,00 -20,00 10,00 

Doteiri independente - rnobilier 30,00 -20,00 10,00 

DEFICIT - Sectiunea de Dezvottare 	 30,00 	0,00 	30,00 
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din b.05.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hottirdre privind aprobarea rectificeirii bugetului 

general al judetului lalomifa , pe anal 2022 

Prin  pro iectul de hotă ră re supus dezbaterii Consiliului Judelean lalomiţ a se propme 
rectificarea bugetului jude fului Ialomiţ a, pe anul 2022. 

Propunerea este fundamentată  prin dispoziţ iile art. 19 aim. (2) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţ ele publice locale, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 
coroborat cu prevederile Ordonanţ ei de Urge* a Guvermdlui nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, conform că rora pe parcursul 
exerciţ iului bugetar, la propunerea ,fundamentată  a ordonatorului principal de credite, se 
poate realiza rectificarea bugetului judeţ ului cu aprobarea autorităţ ii deliberative. 

Prezenta propunere are la bază  execu ţ ia bugetară  ş i solicită rile unor instituţ ii 
subordonate privind redimensionarea unor prevederi/credite bugetare pentru secţ iunea de 
func ţ ionare ipentru secţ iunea de dezvoltare, in concordanţă  cu necesităţ ile de finanţ are. 

Av ă nd  în vedere cele de mai sus' propunerea vizează ; 
- majorarea bugetului propriu al judeţ ului Talomi ţ a, aferent secţ iunii de funcţ ionare, 

cu donaţ ii si sponsoriză ri aferente activităţ ii Direcţ iei Generale de Asisten ţă  Socială  ş i 
Protecţ ia Copilului Ialomiţa. De asemenea, prin nota de fundamentare depusă  de această  
instituţ ie se solicită  redistribuirea unor credite bugetare, funcţ ie de execu ţ ia bugetară  
realizată  p ă nă  la această  dată  ş i necesităţ ile de finanţare; 

- diminuarea vă rsă mintelor din sec ţ iunea de func ţ ionare pentru finanţarea secţ iunii de 
dezvoltare. Creditele bugetare finanţate din această  sursă  vor fi acoperite prin utilizarea de 
Rime din excedentul anilor preceden ţ i; 

- suplimentarea transferurilor  pen tru finanţarea cheltuielilor curente derulate de 
Spitalul Judeţ ean de Urge* Slobozia, respectiv pen tru plata facturilor de utilităţ i si a 
cheltuielilor aferente lucră rilor de igienizare ş i amenajare spaţ ii, relocare echipamente 
medicale, materiale de intreţ inere. Totodată , instituţ ia menţ ionată  anterior solicită  alocarea 
unei sume pentru finan ţarea pro iectă rii, aviză rii yi execu ţ iei unui racord de gaze la centrala 
termicel; 

- includerea, ată t  la partea de venituri, că t si la partea de cheltuieli, a prevederilor 
bugetare necesare derulă rii pro iectului „Cresterea eficienţei energetice a Sediului Muzeului 
Judeţean lalomiţa". De asemenea, se redimensionează  creditele bugetare alocate initial 
pentru acest obiectiv d investiţ ii, prin dim inuarea unei suma din excedentul anului 



precedent, destinată  finankirii proiectului tehnic si a cheltuleillor adiacente, avand n vedere 
că  acestea se vor deco nta din fonduri externe nerambursabile; 

- redimension  area, atat la partea de venituri, cat i lct partea de cheltuieli a 
prevederilor bugetare destinate finanţă rii prolectului „impreună  pentru lalomiţ a-Strategia 
de Dezvoltare a Judetului Ialomita 2021-2027 si servicii publice accesibile pentru cetăţ eni",. 

- redistribuirea unei sume pe seama unor credite bugetare destinate cheltuielilor de 
fUnc ţ ionare intre subcapitole i paragrafe ale bugetului aparatului de specialitate si ale 
Inspectoratului pentru Situaţ ii de Urgengi „Barbu Catargiu" al Jude ţului Ialomiţa; 

- suplimentarea creditelor bugetare destinate achiziţ ionă rii unui copiator 
multifinc ţ ional necesar pentru buna desfă surare a activităţ ii instituţ iei; 

anularea unor credite bugetare destinate realiză rii obiectivului „Clă dire 
multifunc ţ ională  pentru susţ inerea activită lli Spitalului Judeţ ean de Urgengi Slobozia" ş i 
alocarea acelelasi sume pentru obiectivul „Centru multifUncţ ional pentru imbună tă tirea 
calităţ ii serviciilor medicale ş i furnizarea de noi servicii medicale pentru susţ inerea 
activită lii Spitalului Judeţean de Urge* Slobozia" 

- redistribuirea unor credite bugetare, prevă zute in bugetul institutiilor 'Jubilee si 
activităţ ilor finanţate integral sau partial din venituri proprii, asa cum au fost solicitate de 
acestea, corelat cu execuţ ia bugetară  la această  data ipriorităţ ile stabilite, reprezentand in 
fapt plăţ i efectuate in anii precedenţ i si recuperate in anul curent, sume distribuite că tre alte 
articole/alineate bugetare aferente cheltuielilor. 

În raportul direcţ iei de specialitate sunt detaliate influenţ ele asupra bugetului 
judeţ ului, tar in anexa pro iectul de hotă rare sunt reflectate influenţ ele propuse care după  
aprobare vor fi operate in structura bugetului anului 2022 si in anexele acestuia. 

Avand in vedere că  rectificarea bugetului general al jude 'Atha, pe anul 2022 
indeplineste condi ţ lile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judeţean Ialomiţa 
adoptarea sa in forma si conţ inutul prevă zute in proiect. 

PREMDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Redactat 
Tudorache Emilia 
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RAPORT  
la proiectul de hot ă ră re privind aprobarea rectific ă rii 
bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2022 

Bugetul general al judetului Ialomita pe anul 2022, aprobat prin Hot ă ră rea Consiliului Judetean 
nr. 16/10.02.2022, cu modific ă rile i completă rile ulterioare, necesit ă  aprobarea unei rectific ă ri in 
structură  ş i volum determinată  de schimb ă rile intervenite pe parcursul executiei bugetare, solicit ă rile 
unor institutii subordonate privind redimensionarea unor prevederi/credite bugetare pentru see ţ iunea de 
functionare i pentru sectiunea de dezvoltare i notele de fundamentare ale direetiilor de specialitate 
din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita. 

Proiectul de hotă ră re supus spre analiz ă  ş í aprobare de c ă tre ordonatorul principal de credite 
propune urm ă toarele: 

majorarea bugetului propriu  at jude ţ ului Ialomita, aferent sectiunii de functionare, cu suma de 
2,00 mu i lei, reprezent ă nd donatii i sponsoriz ă ri aferente activit ăţ ii Directiei Generale de Asistent ă  
Socială  ş i Protectia Copilului Ialomil:a; de asemenea, prin nota de fUndamentare depus ă  de această  
institutie se solicit ă  redistribuirea unor credite bugetare, functie de execu ţ ia bugetară  realizat ă  'Jana la 
aceast ă  dată  ş i neeesit ă tile de finantare; 

-diminuarea v ă rs ă mintelor din sectiunea de functionare pentru finantarea sec ţ iunii de dezvoltare 
cu suma de 998,00 mu i lei; creditele bugetare finantate din aceast ă  sursă  vor fi acoperite prin utilizarea 
de sume din excedentul anilor preceden ţ i; 

suplimentarea transferurilor pentru finantarea cheltuielilor curente derulate de Spitalul 
Judeţ ean de Urgent. Slobozia, respectiv pentru plata facturilor de utilit ă ti ş i a cheltuielilor aferente 
lueră rilor de igienizare ş i amenajare spa ţ ii, relocare echipamente medicale, rnateriale de intre ţ inere, cu 
suma de 998,00 mu i lei; totodat ă „ institutia mentionat ă  anterior solicia alocarea sumei de 50,00 mu i tel 
pentru finan ţ area proiect ă rii, aviz ă rii ş i execuţ iei unui racord de gaze la centrala termic ă ; 

includerea, at ă t la partea de venituri eat ş i la partea de cheltuieli, a prevederilor bugetare 
necesare derul ă rii proiectului „Cre ş terea eficientei energetice a Sediului Muzeului Judetean Ialomita" 
in sumă  de 1.538,00 mu i lei, din care suma de 180,00 mu lei din excedentul anului precedent, ea 
urmare a semnă rii contractului de finantare nr. 7712 din 28.04.2022; de asemenea, se redimensioneaz ă  
creditele bugetare alocate initial pentru acest obiectiv de investitii, prin diminuarea cu suma de 136,00 
mu lei din excedentul anului precedent, destina ţ i fmanfă rii proiectului tehnic si a cheltuielilor 
adiacente, av ă nd in vedere c ă  acestea se vor deconta din fonduri externe nerambursabile; 

- redimensionarea, atat la partea de venituri eat si la partea de cheltuieli a prevederilor bugetare 
destinate finant ă rii proiectului „impreun ă  pentru Ialomita-Strategia de Dezvoltare a Judetului Ialomita 
2021-2027 ş i servicii publice accesibile pentru cet ă teni"; 

- redistribuirea surnei de 120,00 mu i lei pe seama unor credite bugetare destinate cheltuielilor de 
function= intre subcapitole ş i paragrafe ale bugetului aparatului de speeialitate si ale Inspeetoratului 
pentru Situatii de Urgent ă  „Barbu Catargiu" al Judetului Ialomita; 
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Consilier, 
Tana Nastase 

Consilier, 
Dan teolae Dinu 

Diana A  -xans  a Lazar 

suplimentarea cu suma de 1'7,00 mu i lei a creditelor bugetare destinate achizition ă rii unui 
copiator multifunctional necesar pentru buna desf ăş urare a activit ă tii institu ţ iei; 

- anularea creditelor bugetare in sumă  de 180,00 mu i lei destinate realiz ă rii obiectivului 
„Clă dire multifunctional ă  pentru sustinerea activit ăţ ii Spitalului Judeţ ean de Urgen ţă  Slobozia" ş i 
alocarea aceleia ş i sume pentru obiectivul „Centru multifunctional pentru imbun ă tăţ irea calit ă tii 
serviciilor medicale ş i furnizarea de noi servicii medicale pentru sustinerea activit ăţ ii Spitalului 
Jude ţ ean de Urge* Slobozia"; 

- redistribuirea unor credite bagetare, prev ă zute in bugetul institutiilor publice ş i activit ă tilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii, asa cum au fost solicitate de acestea, corelat cu 
executia bugetar ă  la aceast ă  dat ă  ş i priorit ăţ ile stabilite, reprezent ă nd in fapt pl ăţ i efectuate in anii 
precedenti ş i recuperate in anul curent, sume distribuite c ă tre alte articole/alineate bugetare aferente 
cheltuielilor. 

Influenţ ele propuse, prev ă zute la partea de venituri ş i la partea de cheltuieli, pentru fiecare tip 
de buget, sunt detaliate in anexa la proiectul de hot ă rare pe clasificatia func ţ ională  ş i economic ă , jar 
dup ă  aprobare vor fî operate in structura bugetului general pe anul 2022, precum ş i in celelalte anexe 
ale bugetelor componente. 

Director executiv, 	 Director executiv, 
Mihaela Moro'anl_ ru 
	

Cristian Vlad 
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