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PROJECT DE HOT Ă R7iRE NR, 	 
privind aprobarea rectifiecirii bugenilui general al judefului Ialorni ţa, pe anul 2022 

Cons//lid JUdetean Icdomita, 
Avdnd  în vedere: 
- _Referatul de apro bare nr. ak5:11-1  

Judeţ ean 
Examindnd: 
- Ra_portul comun de specialitate nr, 

Finante Directiei Investitii Servicii Pub 
Avizul nr. 	12022 - 

asistentd sociald familie; 
Avizul nr, 	12022 - 	din 

obligatii incornpatibilit4i; 
Avizul nr. 	12022 - 

agriculturci; 

72022 - 	 din 02409.2022 al Presedintelui Consiliului 

- Avizul nr. 	72022 - 	din 	09.2022 al Comisiei pentru invdtdmant, culturd, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civiiă  ş i reiaţ ü externe; 

- Avizul nr. 	12022 - 	din 	.09.2022 cil Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regionalci, protectia mediului ş i turism; 

- Adresa Ministendui Muncii  i Solidaritatii Sociale nr. 133033 din 09,09.2022 prin care se 
comunicd sumele pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, 

fn conformitate cu: 
- prevederile Hotdrdrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 16 din 10.02.2022 privind ctprobarea 

bugetului general al judetului 1alomita, pe anul 2022, cu modificdrile ş i completcirile ulterioare; 
prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele pub/ice locale, cu modificdrile 

complearile ulterioare; 
prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) i alin. (3) lit, a) din Ordonanta de Urgen(d a Guvernului 

iv-. 5772019 privind Codul aciministrativ, cm modificdrile ş i completdrile ulterioare; 
- prevederile Legit nr, 31772021 privind bugetul de stat pentru anul 2022; 
In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare, 

HOT4R/LYTE: 

Art.] (1) Se aprobd rectificarea bugetului local al judetului Ialomita pe anul 2022, pe 
sectiuni, cap itole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole ş i alineate, la venituri in stand de 
362.917,80 mii lei, la cheltuiell in stand de 414.560,80 mii lei, cu un deficit de 51.643,00 mii lei, 
deficit cc vci fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face parte 
integrantd din prezenta hotdrdre. 



(2) Se aprobei utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 51.643,00 mii lei ea sursă  
de finanţare  a  cheltuielilor seeţ iunii de dezvoltare a bugetului local. 

Art.2 (1) Se aprobă  rectificarea bugetului instituţ illor publice subordonate Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţ a, finanţ ate din venituri proprii  i  subven ţ ii din bugetul local, pe anul 2022, _pe 
secţ iuni,  cap  itole, subcapitole, paragrafe, titluri, artieole  i  alineate, la venituri in sumei de 23.221,50 
mii lei, la chetuieli in sum ă  de 23.251,50 mii lei, cu un deficit de 30,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit 
din excedentul anului precedent, potrivit punctului II din anexa care face parte integrantă  din 
prezenta hotă ră re. 

(2) Se a_probă  utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 30,00  mu i lei ca sursă  de 
finan ţ are a cheltuielilor secţ iunii de dezvoltare  a  bugetului instituţ iilor pub/ice finanţ ate din venituri 
proprii ş i subven ţ ii din bugetul local. 

Art.3 Influentele prev ă zute la art. 1 si 2 sunt detaliate in anexa care face parte integrantă  din 
prezenta hotă rdre. 

Art4 Se imputerniceste Direcţ ia Buget Finanţ e ş i Direcţ ia Investiţ ii ş i Servicii Pub/ice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţ a să  introducă  modific ă rile ş i 
completă rile in structura bugetului judeţ ului lalomiţa, inelusiv in sinteza programelor, programul de 
investiţ ii publice, numeirul de personal si fondul salariilor de bază  si in bugetul general consolidat, 
pe anul 2022. 

Art.5 Prevederile prezentei hotă rdri vor fi ac/use la indeplinire de ditre direcţ iile din eadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean lalomiţa ş i instituţ iile subordonate, punerea  în 
aplieare fiind asigurcad de pres'edintele Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a. 

Art6 Prezenta hotă rdre devine obligatorie si produce efecte de la data adueerii cunostinţă  
publică . 

Art.7 Prin grija Seeretarului General al Judeţ ului Ialorniţa, prezenta hotă ră re va  Ji  
comunicată , spre ducere la indeplinire, direcţ iilor de specicaitate implicate si instituţ iilor 
subordonate Consiliului Judeţ ean Ialorniţa, si, spre instittifiei Prefectului Judeţ ul Ialorniţ a, 
unwind a Ji  publicată  pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţ a — Sectiunea "Itilonitorul Oficial al 
Judeţ ului". 

PREYEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al judetului Ialorniţa 

Adrian Robert IONESCU 

 

Rd./0c. 
T.E. 



ANEXA 
LA HOTĂ RAREA NR. 	/ 	.09.2022 

pe anul 2022 
- mu i lei - 

privind aprobarea rectifichrii bugetului general al Judetului lalomita, 

Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influen e 
Program 
rectificat 

0  1 2 3 4=2+3 

I BUGET  LOCAL 

- i..ki 	0 lyjOR1 

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 155.010,50 	502,30 	155.512,80 
capitol/subeapitol 
37.02,01 Donatii ş i sponsoriz ă ri 13,50, 

976,00 
2,30 15,80 

42.02.21 Finantarea drepturilor acorciate persoanelor cu handicap 500,00 	1.476,00 

VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 207A05,00 	0,00 	207.405,00' 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 155.010,50 	502,30 	155.512,80 

1 
Paragraf: 51.02.01.03 Autorit ă ti executive 	 20.817,00 	-87,00 	20.730,00 
Articol / alineat 

10,01,01 Salarii de baz ă  13.094,00 -177,00 
-20,00 

12.917,00 
506,00 10.01.17 Indemnizatii de hrană 	 526,00 

10,02.06 Vouchere de vacant ă  206,00 20,00 226,00 
20.30.30 Alte cheltnieli cu bunuri ş i servicii 2.422,92 90,00 2.512,92 

Subcapitol: 61,02,50 Alte cheltuie/i in domeniul ordinn publice ş i sigurantei na male - 
Consiliul Judetean lalomita - ATOP 	 203,00 	87,00 	290,00 
Articol / alineat 

85,00;-I   254,00 10.01.12 Indernnizatii pl ă tite unor persoane din afara unit ă tii 169,00 
10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munc ă  4,00 2,00 6,00 

Paragraf; 66.02.50.50 Alte institutii ş i actiuni sani are 	 105,00 	135,00 	240,00 
Articol / alineat 

55.02.04 Alte transferuri curente in stră ină tate 0,00 135,00 135,00 

Paragrat 67.02.03.02 Biblioteci publicc judetene- Biblioteea Judettart ă  „Stefan B ă nulescu" 
Ialomita 	 1.986,00 	15,00 	2.001,00 

-1 i Articol / alineat 1 

51.01.01 Transferari c ă tre institutii publice 1_ 	1.986,00 15,00i 	2.001,00 

1 
Paragraf : 68,02.05.02A Asistent ă  social ă  in caz de invaliditate - DGASPC Ialomita 	 976,00 	500,00 	1,476,00 
Articol / alineat 

57.02,02 Ajutoare sociale  in natură  976,00 	500,00 1.476,00 

Paragraf : 68.02.05.02B Asistent ă  socială  in caz de invaliditate - DGASPC - Central de 
ingrijire ş i Asistentă  Slobozia 	 7.435,10 	1,90 	7.437,00 
Articol / alineat 1 

! 
_ 20.03.01 Hran ă  pentru oameni 707,10i 	1,90[ 	709,00  

1, 

Paragraf : 68.02.05.02C Asistent ă  social ă  in caz de invaliditate - DGASPC - Central de 
abilitare ş i reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilit ă ti Movila 	 2.789,30 	0,40 	2,789,70 
Articol /  aim eat 

20.03.01 1-1ran ă  pentru oameni 301,30 0,401 	301,70 

Subcapitol : 74.02.50 Alte servicii in domeniul proteellei mediului 	 500,00 	-50,00 	450,00 
Articol / alineat 	 1 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri ş i servicii 	 492,00 	-50,00 442,00 
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- mu lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0 1 2 3 4=2+3 

Subcapitol : 83,02.50 Alte cheltuie1i in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si 
vă n ă torii 	 395,00 	-100,00 	295,00 
Articol / alineat 

20.30,30 Alte cheltuieli cu bunuri ş i servicii 395,00, 	-100,00 295,00 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 258.770,00 	278,00 	259.048,00 

Paragraf 51.02.01.03  Autorit ăţ i executive 	 6.221,00 	14,00 	6.235,00 
Articol / alineat 

58.02.01 Finantarea national ă  404,00 15,00 419,00 
Cresterea transparentet, elicit si integritatil Fn cadrul Consillului Jude/can lalornita 51 a 
institunilor sub ordonate prin imple.,mentarea meisurilor integrate de prevenire a 
coruptiel 14,00 15,00 29,00 

58.02.02 Finantarea extern ă  nerambursabil ă  958,00 

49,00 
233,00 

97,00  1.055,00 
Cresterea transparentel, eticii si integritcitil In cadrul Consillului Jude lean lalornita si a 
institunilor subordonate prin implementarea mcisicrilor integrate de prevenire a 
coruptiei 97,00 146,00 

58.02.03 Cheltuieli neeligibile -212,00 21,00  
Cresterea transpirentei, eticii si integritiitil in cadrul Consilitilui Jude/eon lalomita 51 a 
institunilor subordonate prin implementarea mdsurilor integrate de prevenire a 
coruptiel 222,00 -212,00 10,00 

-1-  
71.01.02 Ma ş ini, echipainente si mijloace de transport 440,00 114,00 554,00 

autoturisme 105,00 114,00 219,00 

Paragraf: 67,02,03.02 Biblioteci publice jucletene- Biblioteca Jude ţ ean ă  „Stefan B ă nulescu" 
lalomita 	 0,00 	34,00 	34,00 

/ alineat 
l
iArticol  
I 	51,02.29 Alte transferuri de capital c ă tre institu ţ ii publice 0,00 	34,00: 	34,00 
1 i 
Paragra : 67.02.03.03 C - Muzee - Consiliu Judetean Ialomita 	 26.135,00 	0,00 	26.135,00 
lArticol / atineat 
i 
1, 

58.01.01 Finan ţ area naţ ională  3.653,00 
2.311,00 

-50,00 3.603,00 
Reabilitarea rnonumentului  /stork si de arhitecturd Conacul Bolomey -50,00 2.261,00 

58,01.03 Cheltuieli neeligibile 1,754,00 50,00 1.804,00 
1 	Reabilitarea monumentului istoric st  de arhitecturd Conacul Bolomey 0,00 50,00 50,00 
1 

Subcapitol : 68,02.04 Asistent ă  acordat ă  persoanelor in vă rstă  - Control pentru Persoane 
Varsţ nice Movila - DGASPC Ialomita 	 200,00 	155,00 	355,00 
Articol / alineat 

200,00 71.01.01 Constructii 155,00 355,00 
Reabilitare si extindere la Centrul pentru persoane vdrstnice Movila 	 200,00 155,00 355,00 

Subcapitol : 68.02.06 Asistentă  social ă  pentru familie si cop i - DGASPC Ialomita 	 8,528,00 	-155,00 	8.373,00 
Articol / alineat 

71.01.01 Constructli 230,00 -85,00 145,00 
Centrul de recuperare pentru cop/it cu autism 200,00 

150,00 
-85,00 , 115,00 

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe  -70,00 80,00 
Reparane capitald acoperis la Scoala Speciald Slobozia Noud 70,00 	-70,00 0,00 

Subcapitol : 74.02.03 Reducerea ş i controlul polu ă rii 	 789,00 	0,00 	789,00  
Articol / alineat  

71.01.30  Abe active fixe 	 789,00 0,001 	789,00 
Extindere colectare separat ă  a de ş eurilor municipale 320,00 

320,00; 

0,00 	320,00 
servicii de consultantd / asistentil pentru ântocmirea si depunerea cement de finantare 
5si a docuinentatiei aferente -320,00 

I 
0,00 

elaborare studiu telmic 0,00 	320,00 320,00 

136.849,00 	230,00137.079,00  
- 

Paragraf: 84.02,03,01 Drumuri si poduri 
Articol / alineat 

71.01.30 Alte active fIxe 2.075,00 230,00 
230,00 

2,305,00 
Master plan piste biciclete la nivelul judetului Ialoinita - studiu 0,00 230,00 

; 
DEFICIT - geettunea de Dezvo tare 	 51.365,00 	278,00 	51.643,00 
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- mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influen ţ e 
Program 
rectificat 

0  1 2 3 4=2+3 

II 

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE  St ACTIVITĂ TILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN 
VENITUR1 PROPRII  AL INSTITUTIILOR PUBL10E DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN 
IALOMITA 

1 	!INTIVI4I 	
• 

VENITURI - SEC Ţ IUNEA DE FUNCŢ IONARE 21,533,50 	15,00 	21.548,50 
capitol / subcapitol 

43.10.09 Subventii pentru institutii publice 20.385,00 15,00 
15,00 

20.400,00 
2.001,00 Bib//circa Judeteană  „Stefan B ă nulescu" Ialomita 1.986,00 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.639,00 	34,00 	1.673,00' 
capitol!  subcapitol 

34,00 1.241,00 43,10.19 Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 1.207,00 
Biblioteca Judeleană  „Stefan Beinutescu" Ialomila 0,00 34,00 

4,00 
34,00 
15,00 48.10.02,01 Same primite in contul pl ă tilor efectuate in anul curent 11,00 

, 
Tineri educati - m ă suri de sprijin pentru 4/1 linen i NEETs someri cu veirsta Mire 16-29 
alai, inregistrati la SPO care se reintorc in educatie in programe de tip a doua sansei, 
inclusiv in programe de formare initiald, pe rasa juderului lalomita - Centrul Judelean 
de Resurse si Asistent ă  Educationalii Ialornita 0,00 4,00 4,00 

48.10.02.03 Prefinantare 370,00 -4,00 

-4,00 

366,00 

246,00 

Tineri educati - m ă suri de sprijin pentru 411 tineri NEETs somert Cu vdr,sta intre 16-29 
ani, inregistrati la SPO care se reintorc in educatie in programe de tip a dolta sansel, 
inclusiv in programe de formare initicdă , pe raza judetului Ialomita - Centrul iuderean 
de Resurse si Asistent ă  Educatională  Itiloinita 250,00 

TO 0001041 .0: - 	
, 

- 4,17.50 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCŢ IONARE 	 21.533,50 	15,00 	21.548,50. 

Paragraful 67,10.03.30 Alte servicii culturale - Biblioteca Judetean ă  „Stefan B ă nulescu" 
Ialomita 	 1988,00 	15,00 	2.003,00 
Articol / alineat 

10.01,01 Salarii de baz ă  1,315,00,1, 15,00 

I 

1.330,00 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1669,00 	34,00 	1.703,00 

Paragraful 67.10,03.30 Alte servicii culturale - Biblioteca Jude ean ă  „Stefan B ă nulescu" 
lalomita 	 0,00 	34,00 	34,00 
Articol / alineat 

12,00 71.01.02 Ma ş ini, echipamente ş i  mijloace de transport 0,00 12,00.  
laptopuri 0,00 12,00 12,00 

'11.01.03 Mobilier, aparatură  birotică  ş i alte active corporate 0,00 22,00 
5,00 

22,00 

tablei interactivii 0,00 5,00 
videoproiector 0,00 6,00 6,00 
aparat foto  en doti ă  objective 	 0,00 11,00 11,00 

DEFICIT - Sec ţ iunea de Dezvoltare 	 3000 	0,00 	30,00 
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PRE.FEDINTE 
	

Nr. 2 175-9.  /2022 - A d1n22-09.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă riire privind aprobarea rectific ă rii bugetului 

general al judetului Ialomita, pe anul 2022 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita se propune 
rectificarea bugetului judeţ ului Ialomiţ a, pe anul 2022. 

Propunerea este fundamentată  prin dispozili ă le art. 19 aim. (2) din Legea nr. 
273/2006 privind finan ţ ele pub lice locale, cu modificeirile ş i completdrile ulterioare, 
coroborat cu prevederile Ordonanţ ei de Urgentă  a Guvernului 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 fundamentatd a ordonatorului principal de credite, se 
poate realiza rectificarea bugetului judetului cu aprobarea autoriteiţ ii deliberative. 

Prezenta propunere are la bazd execuţă a bugetard ş i solicitdrile unor institutii 
subordonate privind redimensionarea unor prevederi/credite bugetare pentru sectiunea de 
Anctionare i pentru secţ iunea de dezvoltare i notele de fundamen tare ale directiă lor de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ialomiţ a, in 
concordanţă  cu necesităţ ile de finanţ are. 

Avdnd in vedere cele de mai sus propunerea vizeazd: 
- majorarea bugetului propriu al judeţ ului Talomiţ a, aferent sectiunii de finctionare, 

at& la venituri cat ş i la cheltuieli cu donatiă  ş i sponsorizdri aferente activiteitii Direc ţ iei 
Generale de Asisten ţ d Socialei ş i Protecţ ia Copilului lalomita; 

- rectificarea bugetului propriu al judeţ ului lalomiţa, aferent secţ iunii de furictionare, 
prin suplimentarea subventiilor pentru „Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap", SWIM alocată  acestei activiteiţ i in anul 2022 de că tre Ministerul Muncii ş i 
Solidarităţ ii Sociale, prin adresa nr. 13303 din 09.09.2022 ş i prin suplimentarea ajutoarelor 
sociale in naturd in cadrul bugetului Directiei Generale de Asistentă  Sociald ş i Protecţ ia 
Copilului Ialomita; 

- redistribuirea unor sume destinate cheltuielilor de func ţ ionare intre capitolele, 
subcapitolele m paragrafele bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor necesare 
func ţ ionă rii Autorităţ ii Teritoriale de Ordine Publicd Ialomiţ a ,ş i Bibliotecii Judetene „Stefan 
Beinulescu" Ialomita; 

- alocarea unei sume pentru acordarea unui sprijin financiar Consiliului Raional 
Nisporeni in baza prevederilor art. 35 din intelegerea de cooperare aprobatd prin 
Hoteirdrea Consiliului Judeţean Ialornita nr. 53 din 26.04.2018; 



- dim inuarea surselor proprii alocate din excedentul anului precedent projectului 
„Cresterea transparentei, eticii ş i integritdtii in cadrul Consiliului Judetean Ialomiţa si a 
institutiilor subordonate prin implementarea mdsurilor integrate de prevenire a cortiptiei„; 

- suplimentarea creditelor bugetare destinate achizitioneirii unui autoturism, necesar 
pentru buna desfeisurare a activită tii aparatului de spec ialitate 	inn oirea parcului auto 
existent; 

- acordarea unei sume ea transferuri de capital pentru Biblioteca Judeteand „Ş tefan 
Bcinulescu" Ialomita, din excedentul anului precedent, pentru achizitionarea unor 
echipamente laptopuri, tabld interactivei, videoproiector ş i aparat foto cu cloud objective; 

- alocarea unei sume pentru realizarea studiului „Master plan piste biciclete la niveltd 
Judeţ ului Ialomiţ a„; 

- redistribuirea surselor de finanţ are aferente proiectului „Tineri educati - mă suri de 
sprijin pentru 411 tinerj NEETs someri cu vdrsta intre 16-29 ani, inregistratj la SPO care se 
reintorc in educatie in programe de tip a doua s ansd, inclusiv in programe de formare 

pe raza judeltilui Ialomita" derulat de Centrul Judelvan de Resurse ş i Asisten ţ d 
Educationalei Ialomita, in corelatie cu execuţ ia bugetard inregistrată  la această  datd; 

redistribuirea unor credite bugetare alocate unor objective de investitii, conform 
note/or de fundamentare elaborate de directiile de specialitate din eadrul Consilitdui 
Judetean Ialornita, din excedentul antilui precedent, pen tru asigurarea necesită tilor de 
finanţ are enumerate anterior, aferente sectiunii de dezvoltare. 

În  raportul direcţ iei de specialitate stint detaliate influentele asupra bugetului 
judeţ ului, iar in anexa la proiectul de hotdrdre sunt reflectate influentele propuse care dupei 
aprobare vor fi operate in structura bugetului anului 2022 si in anexele acestuia. 

Avdnd in vedere cd reetificarea bugetului general al judetuluj, pe anul 2022 
indeplineste condi ţ iile de neeesitate ş i oportunitate, propun Consiljului Jude lean Ialomila 
adoptarea sa in forma si conţ inutul prey d zute în prolect, 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Redactot 
Tudorache Emilia 
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Direcţ ia Buget - Finan ţ e 
Direcţ ia Investiţ ii ş i Servicii Publice 

Nr.2  606 	din  2209  2.022 
2022  a 

RAPORT 
la proieetul de 114)0i-fire privind aprobarea rectific ă rii 
bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2022 

Bugetul general al judetului Talomi ţ a pe anul 2022, aprobat prin Hot ă ră rea Consiliului 
Judetean nr. 16/10.02.2022, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, neeesit ă  aprobarea unei 
rectific ă ri in stmctur ă  ş i volum detemiinată  de sehimb ă rile intervenite pc parcursul execu ţ iei 
bugetare, conform solicit ă rilor unor institu ţ ii subordonate privind redimensionarea unor 
prevederi/credite bugetare pentru see ţ iunea de fune ţ ionare i pentru sec ţ iunea de dezvoltare 
notelor de fundamentare ale direc ţ illor de specialitate din cadrul aparatului de speeialitate din cadrul 
Consiliului Judeţ ean lalomi ţ a. 

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

- majorarea bugetului propriu al judeţ ului Iał omiţ a, aferent sec ţ iunii de func ţ ionare, ată t la 
venituri e ă t ş i la cheltuieli, cu suma de 2,30 mu i lei, reprezentand dona ţ ii i sponsoriză ri aferente 
activit ăţ ii Direc ţ iei Generale de Asisten ţă  Social ă  i Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a; 

- reetificarea bugetului propriu al judetului Ialomi ţ a, aferent sec ţ iunii de funeţ ionare, prin 
suplimentarea cu suma de 500,00 mu i lei a subvenţ filor pentru „Finan ţ area drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap", suma alocat ă  acestei activit ăţ i in anul 2022 de c ă tre Ministerul Muncii 
Solidarităţ ii Sociale, prin adresa nr. 13303 din 09.09.2022 i prin suplimentarea cu 500,00 mu i lei a 
ajutoarelor sociale in natur ă  in cadrul bugetului Direc ţ iei Generale de Asistenţă  Social ă  ş i Protec ţ ia 
Copilului Ialomiţ a; 

- redistribuirea UMW sume destinate cheltuielilor de func ţ ionare intre capitolele, 
subcapitolele  i paragrafele bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor necesare func ţ ionă rii 
Autorit ăţ ii Teritoriale de Ordine Public ă  Ialomi ţ a i Bibliotecii Jude ţ ene „Stefan B ă nulescu" 
Ialomi ţ a; 

- alocarea sumei de 135,00 mu lei pentru acordarea unui sprijin financiar Consiliului 
Raional Nisporeni in baza prevederilor art. 35 din in ţ elegerea de cooperare aprobat ă  prin Hotă ră rea 
Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a nr. 53 din 26.04.2018; 

- diminuarea surselor proprii alocate din excedentul anului precedent proieetului „Cre ş terea 
transparen ţ ei, eticii ş i integrit ăţ ii în cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomita ş i a instituţ iilor 
sub ordonate prin implementarea m ă surilor integrate de prevenire a corup ţ iei„ Cu suma de 100,00 
mu lei; 

- suplimentarea cu suma de 114,00 mu i lei a creditelor bugetare destinate achizi ţ ionă rii unui 
autoturism, necesar penttu buna desf ăş urare a activit ăţ ii aparatului de specialitate i innoirea 
parcului auto existent; 
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- acordarea sumei de 34,00 mu i lei ea transferuri de capital pentru Biblioteca Judetean ă  
„Stefan B ă nulescu" Ialomiţ a, din excedentul anului precedent, pentru achizi ţ ionarea unor 

echipamente laptopuri, tabl ă  interactivă , videoproiector i aparat foto cu dou ă  obiective; 

alocarea sumei de 230,00 mu i lei pentru realizarea studiului „Master plan piste biciclete la 

nivelul Judeţ ului Ialomi ţ a„; 
- redistribuirea surselor de finantare aferente proiectului „Tineri educati - m ă suri de sprijin 

pentru 411 tineri NEETs ş omeri cu vă rsta intre 16-29 ani, inregistrati la. SPO care se reintorc in 

edueaţ ie in pro grame de tip a doua ş ansă , inclusiv in pro grame de for mare initial ă , pe raza jude ţ ului 

1alomi ţ a" derulat de Centrul Jude ţ ean de Resurse ş i Asistenţă  Educaţ ional ă lomiţ a, in corelaţ ie cu 

execuţ ia bugetar ă  inregistrată  la aceast ă  dată ; 
redistribuirea unor credite bugetare alocate unor obiective de investi ţ ii, conform notelor de 

fundamentare elaborate de direc ţ iile de specialitate din cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, din 

excedentul anului precedent, pentru asigurarea neeesit ăţ ilor de finan ţ are enumerate anterior, 

aferente sec ţ iunii de dezvoltare. 
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 proieetul de hot ă ră re pe clasifica ţ ia func ţ ional ă  ş i economică , 

iar &p ă  aprobare vor fi operate in structura bugetului general pe anul 2022, precum ş i in celelalte 

anexe ale bugetelor componente. 

Director executiv, 
Mihaela Moroianu 

Ş ef serviciu, 
Marian Sta ciu 

 

Consilier, 
Nastase Tanu§a 	 D 	olae Dinu 

Diana Alexandra Lazar 
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