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PROIECT DE HOT4R/IRE NR. 	 
privind aprobarea rectific ă rii bugetului general al judetului Ialotni ţ a, pe anal 2022 

Consiliul Judefean Ialomila, 
Av ă nd  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. c2Y-55.2 /2022 - 	din 	.10.2022 al Presedintelui 

Consiliului Judefean 
Examin ă nd: 

Raportul comun de specialitate nr.   /2022 —  din 24 . 10.2022 al Directiei Buget 
Finante i Direcţ iei Investitii ş i Servicii Pub/ice; 

- Avizul nr. 	72022 - 	din 	.10.2022 al Comisiei pentru munc ă , să nă tate, 
asistemă  socială  familie; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	10.2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă , 
drepturi, obligaţ ii ş i incompatibilită ti; 

Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.10.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 
agricultură ; 

Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.10.2022 al Comisiei pen tru "invăgim ă nt, cultură , 
culte, tineret, colaborarea Cu societatea civilă  ş i relatii externe; 

Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.10.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională , proteclia mediului ş i turism, 

In conform itate 
- prevederile Hotă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 16 din 10.02.2022 privind 

aprobarea bugetului general al judetului lalomita, pe anul 2022, cu modifică rile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022; 
- prevederile Ordonanţ ei Guvernului nr. 19/2022 privind rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2022; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i aim. (3) lit, a) din Ordonanta de Urge* a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodific ă rile i completă rile ulterioare; 
prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2021, cu modificeirile ş i 

complet ă rile ulterioare; 
In temeiul art. 196 aim. (1) lit. a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 5772019 

privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOT Ă R Ă $TE: 

Art. 1 (1) Se aprobă  rectificarea bugetului local al judefului Ialomiţ a pe anal 2022, pe 
sectiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, la venituri în sunlit' de 
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318.035,60  mu i lei, la cheltuieli in sum ă  de 383.247,60  mu i lei, cu un deficit de 65.212,00  mu i lei, 
deficit cc  va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face 
parte integrantă  din prezenta hoteirdre. 

(2) Se aprobei utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 65.212,00  mu i lei ca 
sursei de finanţ are a cheltuielilor secţ iunii de dezvoltare a bugetului local. 

Art. 2 (I) Se aprobă  rectificarea bugetului instituţ iilor publice subordonate Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţ a, finanţ ate din venituri proprii ş i subven ţ ii din bugetul local, pe anul 2022, pe 
secţ iuni,  cap  itole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, ş i alineate,  la  venituri  în  sumei de 
23.296,50  mu i lei, la cheltuieli in surnei de 23.326,50  mu i lei, cu un deficit de 30,00  mu i lei, deficit 
cc  va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului II din anexa care face parte 
integrantă  din prezenta hotă rdre. 

(2) Se aprobei utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 30,00  mu i lei ca sursă  
de finanţ are a cheltuielilor secţ iunii de dezvoltare a bugetului instituţ iilor publice finanţ ate din 
venituri proprii si subvenţ ii din bugetul  local.  

Art. 3 Se aprobei utilizarea din excedentul anului precedent a unor surne pentru acoperirea 
temporară  a golurilor de case( provenite din decalajele intre veniturile  i  cheltuielile secţ iunilor de 
func ţ ionare ş i dezvoltare in anul 2022, in limita sumei de 4.000, 00 mil lei. 

Art 4 Influen ţ ele preveizute la art. 1 sl 2 sunt detahate in anexa care face parte integrantă  
din prezenta hotă rdre. 

Art. 5 Se fmputernicesc Direc ţ ia Buget Finanţ e ş i Direcţ ia Investiţ ii i Servicii Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a să  introducă  modific ă rile ş i 
completă rile in structura bugetului judeţ ului Ialomiţ a, inclusiv in sinteza programelor, programul 
de investiţ ii publice, num ă rul de personal si fondul salariilor de bazei si in bugetul general 
consolidat, pe anul 2022. 

Art. 6 Prevederile prezentei hoteirdrivor fi  ad use la indeplinire de nitre direcţ ille din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialorniţ a ş i institu,tiile subordonate,  pun  erea in 
aplicare find asigurată  de presedintele  Cons  iliului Judeţ ean lalomiţa. 

Art. 7 Prezenta hotă rdre devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la 
cunostinţă  public& 

Art. 7 Prin grija Secretarului General al Jude  ţ ului Ialomiţa, prezenta hotă rdre va fi 
comunicatei, spre ducere la indeplinire, direcţ iilor de specialitate implicate si instituţ iilor 
subordonate Consiliului Judelean Ialomiţ a,  i,  spre piing Instituţ iei Prefectului — Juderul 
Ialomiţ a, urmdnd a fi publicată  pe site-ul  Cons  iliului Judeţ ean Ialomiţ a — Sec ţ iunea "Monitorul 
Oficial al Judeţ ului". 

PREFEDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat 

Secretarul General al judeţ ului Ialotnita 
Adrian Robert IONESCU 
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ANEXA 
LA HOTARIREA NR. 	/ 	.10.2022 

pe anal 2022 

-  mu i lei - 

privind aprobarea rectific ă rii bugetului general al Judetului Ialomita, 

Nr. 
crt. 

Denumirea intlicatorilor Program 
actual 

influente 
Program 
rectificat 

0  1 2 3 4=2+3 

I BUGET  LOCAL 

JOTAL VENITIM: 	 . 302AIi7S.  
7 

VENITURI - SECTIUNEA DE FENCTIONARE 	 155.512,80 	124,80 	155.637,60 
capitol/subcapitol 

16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea  de  licente si autorizatii de functionare 32,00 93,00 125,00 
30.02.05.01 Redevente miniere 0,00 30,00 30,00 
37.02.01 Donatii ş i sponsoriză ri 15,80 1,80 17,60 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 207.405,00 	-45.007,00 162.398,00 
capitol/subcapitol 

42.02.69 Subventii de la bugetut de stat c ă tre bugetele locale necesare sustirterii dercl ă rii 
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente 
perioadei de programare 2014-2020 14.612,00 -4.319,00 10.293,00 

Cre,sterea efIcientel energetice a Scolii Profesionale Speciale "Ion Teoclorescu 
Slobozia 216,00 -160,00 56,00 
Reabilitarea si punerea in valoare a monutrientului istoric „Orasul de Floci„ 828,00 -552,00 276,00 

ICW'terea eficientel energetice a c1ddirii Centrului Cultural  „Ionel Perlea„ 669,00 -607,00 62,00 

Modernizare DJ 306 licnitdjudeful Ceildra,si - Albe„sti - Andreisesti - Gheorghe Doja - 
Crunii interseclie cu DJ 10211, .DJ 102 H intersectie Cu DJ 306 - Reviga - Cocora - 
intersecfie cu DJ 203E, DJ 203E intersecjie etc DI IO2H - Cocora - limitcljudet Buzau 7.374,00 -3.000,00 4.374,00 

48.02.01.01 Sume primite in contul pl ă tilor efectuate  in  anul curent 97.548,00 -40.661,00 	56.887,00 
Cresterea eficientel energetice a Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 
Slobozia 1,378,00 -1.032,00 346,00 
Reabilltarea si punerea in valoare a monumentului istoric „Orasul de Floci„ 5.404,00 -3,600,00 1.804,00 
Cresterea eficienlei energetice  a  cicidirii Centrului Cultural „Ionel Perlea„ 4.306,00 -4.029,00 277,00 

Modernizare DJ 306 limiti i judetul Că lcirasi - Albesti - Andriisesti - Gheorghe Doja - 
Cruryi intersectie Cu DJ 102H, DJ 102 El intersectie cu Dj 306 - Reviga - Cocora - 
intersectie cu DJ 203E, DJ 203E intersectie cu D.I 102H- Cocora - limildjudet Buzciu 63,830,00 -32.000,00 , 31.830,00 

48.02.01.02 Sume primite To contul pl ă tilor efeetuate  In  anii anteriati 7.348,00 -27,00 7.321,00 
Cresterea eficlenfei energetice a Scorn Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 
Slobozia 36,00 -12,00 24,00 
Cresterea eficientel energetice  a  cicidirii Centruha Cultural „Ionel Perlea„ 65,00 -15,00 50,00 

TOTAL CHEETUIE LI, 	 4.1+.560:;80:: .. , 3:1431,34i.). 	30247;40: 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 155.512,80 	124,80 	155.637,60 

1 
Paragraf : 65.02.07.04A Inv ă tă m ă nt special - Ş coala Profesional ă  Special ă  "Ion Teodorescu" 
Slobozia 	 1.681,00 	25,00 	1.706,00 
Articol / alineat 

i  51.01.01 Transferuri c ă tre institutii publice 1.681,00 25,00 1.706,00 
I 

1 
Paragraf: 67.02.03.02 Biblioteci publice judetene - Biblioteca Judettan ă  „Stefan B ă nuiescu" 
Ialomita 	 2.001,00 	50,00 	2.051,00 
Articol / alineat 

51.01.01 Transferuri c ă tre institutii publice 2.001,00 50,00 2.051,00 

Subcapitol : 67.02.06 Servicii religioase 	 5.501,00 	400,00 	5.901,00 
Articol / alineat 

59.12 Sustinerea cultelor  1.000,00 400,00 1.400,00 
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- mii lei - 
Denumirca indicatorilor Program 

actual 
1nfluente 

Program 
rectificat 

0 1 2 3 4=2+3 
Paragraf : 68.02.05.02B Asistent ă  social ă  in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de 
ingrijire si Asisten ţă  Slobozia 	 7.382,00 	1,00 	7.383,00 
Articol / alineat 

20,03.01 I-Tran ă  pentru oarneni 	 709,00  1,00 710,00 
I 

Paragraf : 68.02.05.02E Asistent ă  social ă  in caz de invaliditate - DGASPC - Cetatrul de 
abilitare si reabili tare pentru persoane adulte cu clizabilit ă ti „Kalina si Maria„ Slobozia 	2.723,80 	0,80 	2.724,60 
Articol / alineat 

20.03.01 Hran ă  pentru oameni 276,80 0,80 277,60 

Paragraf : 84,02.03.01 Drumuri si poduri 	 25.399,00 	-352,00 	25.047,00 
Articol / alineat 

81.02.05 Ramburs ă ri de credite aferente datoriei publice interne locale 3.572,00 -352,00 	3.220,00 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 259.048,00 	-31.438,00 	227.610,00 

Paragraf : 51,02,01,03 Autorit ă ti executive 	 6.235,00 	-212,00 	6.023,00 
Articol / alineat 

71,01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport 554,00 -73,00 481,00 
sistem videoconferingi ,,s'i televizor 96,00 -73,00 23,00 

71,01.30 Alte active fixe 1.941,00 -139,00 1.802,00 
proiectare site web pentru promovare produciitori locall din judetul Ialomifa 143,00 -139,00 4,00 

Paragraf : 65.02,07.04C Inv ă tă mânt special - ConsilluI Judetean Ialomita 	 1.787,00 	-891,00 896,00 
Articol / alineat 

58.01,01 Finantarea national ă  265,00 -200,00 65,00 
Creserea eficienfei energetice a Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 
Slobozia 265,00 -200,00 65,00 

58.01.02 Finantarea extern ă  nerambursabil ă  1.499,00 -1.129,00 370,00 
Creoerea eficienfel energetice a &alit Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 
Slobozia 1.499,00 -1,129,00 370,00 

58,01,03 Cheltuieli neeligibile 7,00 438,00 445,00 
Crayterea eficienfei energetice a Swift Profesionale Spectate "Ion Teodorescu" 
Slobozia 7,00  438,00 445,00 

Paragraf : 66.02.06.01 Spitale generale 	 51.861,00 	-50,00 	51.811,00 
lArticol / alineat 
I  71.01.30 Alte active fixe 1.491,00 , 	-50,00 1.441,00 

imbuncă tdfirea programelor de screening 4 dotarea sectiei de terapie intensivd cu 
echipamente pentru nou-nciscufil din cadrul Spitalutui Judetean de Urgenfci Slobozia 50,00 

1-  

-50,00 0,00 
servicii de consultantă  / asistent ă  pentra intocmirea si depunerea cererii dc finantare si 
a documentatiei aferente 50,00 -50,00 0,00 

Paragraf : 67.02,03.03 C Muzee - Consiliul Judetean Talomita 	 26.135,00 -5.000,00 21.135,00 
Articol / alineat 

58.01.01 Finantarea national ă  3.603,00 -637,00 2.966,00 
Reabllitarea ,ipunerect in valoare a monumentului istoric „Ora§ul de Floci„ 954,00 -637,00 317,00 

58.01.02 Finan ţ area extern ă  nerambursabil ă  20.706,00 -3.600,00 17.106,00 
Reabilitarea ,si punerea in valoare a monumentului istoric „Oraml de Floci„ 5.408,00 -3.600,00 1.808,00 

58,01.03 Cbeltuieli neeligibile 1.804,00 -763,00 	1,041,00 
Reabilitarea si punerea in valoare a monumentului istoric „Oraş rul de Floci„ 764,00 -763,00 	1,00 

Paragraf : 67.02.03,30 B Alte servicii culturale - Consiliul Judetean Ialomita 	 5.388,00 	-4.545,00 	843,00 
Articol / alineat 

58.01.01 Finantarea national ă  802,00 -626,00 176,00 
Crayterea eficienfei energetice a cliidirii Centruluf Cultural „Ionel Per/ca,, 802,00 -626,00 176,00 

58.01.02 Finantarea extern ă  nerambursabil ă  4.545,00 -3.917,00 628,00 
CreVerea eficienfei energetiee a cliidirii Centrului Cultural _lone! Per/ca,, 4.545,00 -3,917,00 628,00 

58.01.03 Cbeltuieli neeligibile 5,00 -2,00 3,00 
Creperea eficienrei energetice a cliiairli Centrului Cultural „Ionel Per/ca,, 5,00 -2,00 3,00 
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- mil lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influen e Program 
rectifieat 

0  1 2 3  4»2+3 

Subcapitol ; 68.02,06 Asistent ă  social ă  pentru familie ş i copii - Directia General ă  de Asistent ă  
Social ă  si Protectia Copilului Ialomita 	 8.373,00 	60,00 	8.433,00 
Articol / alineat 

71.01,03 Mobilier, aparatura birotica Si alte active  corporale 55,00 60,00] 
60,00i 

115,00 
container 55,00 115,00 

Paragraf: 84,02.03.01 Drumun ş i pocluri 	 137.079,00 20.800,00 	116.279,00 
Articol / alineat 

58.01.01 Finantarea nationall 8.693,00 1.000,00 9.693,00 

Modernizare DJ 306 limitd judetul Ciildra.,si - illbe,,rti - Andr4esi - Gheorghe Doja - 
Crunti intersectie cu DJ 102.1-1, DJ 102 H intersectle cu DJ 306 - Reviga - Cocora - 
intersectie cu DJ 203E, DJ 203E intersectie Cu DJ 102H - Cocora - limitd judet Buzdu 8.670,00 1.000,00 9.670,00 

58.01.02 Finantarea extern ă  nerambursabil ă  63.959,00 -22.000,00 41.959,00 

Modernizare DJ 306 limitd judetul Cdkira,Y1- Albe„sti - AndrclyeSi - Gheorghe Doja - 
Crunti intersectie cu DJ 10211, Di 102 H intersectle cu DJ 306- Reviga - Cocora - 
intersectie cu DJ 203E, DJ 203E intersectie cu DJ 102H - Cocora - limitd judet Buzau 63.830,00 -22.000,00 41.830,00 

58.01,03 Cheltuiell neeligibile 498,00 1.000,00 1.498,00 

Modernizare DJ 306 Undid judetul Ceddrafi - zIlbeti - Andrdye,sti - Gheorghe Doja - 
Crunti intersectie cu DJ 102H, DJ 102 H intersectie Cu DJ 306- Reviga - Cocora - 

300,00 1.000,00 1.300,00 intersectie at DJ 203E, DJ 203E intersectie cu DJ 102H - Cocora - limita juclet Buzdu 
71.01.01 Constructii 59.221,00, 	-800,00 58.421,00 

Modernizare DJ101B: Limitd judet Ilfov - Rddukoi .1.185,00 	-800,00 385,00 

DEFICIT  - Seepunea de Dezvoltare 	 51.643,00 	13.569,00 	65.212,00 

II 

BUGETUL INSTITUTHLOR PUBLICE  Si  ACTIVITATILOR FINANTATE  INTEGRAL  SAU  PARTIAL DIN 
VENITURI PROPRII AL  INSTITUTIILOR PUBLICE  DIN  SU13ORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN 
1ALOMITA 

- urr.s.ig, ypNi!)!OW' .:' 	 ::'n:221',50 	- 	23 296 , 50 

VENITURI - SECT1UNEA DE FUNCTIONARE 	 21.548,50 	75,00 	21.623,50 
capitol / subcapitol 

43.10.09 Subventii pentru institutii publice 20.400,00 75,00 20.475,00 
Ş coala Profestonaki Specialii "Ion  Teodorescit" Slobozia 1.681,00 25,00 1.706,00 

-1 
i 	iB blioteca Jucleteand „Stefan  Banulescu" Ialomita 2.001,00 50,00 2.051,00 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.673,00 	0,00 	1673,00 
capitol / subcapitol 

48.10.02.01 Sume primite in contul pl ă tilor efectuate in anul curcnt 15,00 	26,00 41,00 

TehniCOOL 2 - finbuncit ă tirea accesidui la activită ti de invdtare in mediul de ;mined 
real pentru elevii invdtdmlintului profesional ,si tehnic din judetul Ialomita 

- 1 

11,00 26,00 37,00 
48.10.02.03 Prefinantarc 366,00 -26,00 340,00 

TehniCOOL 2 - finbunciteitirea accesului la activit611 de invdtare in mediul de mimed" 
real pentrie ekvii invayttneintului profesional 0 tehnic din judetul lalomita 120,00 -26,00 94,00 

. oTAp:Tvvripp-4.:,  ' 2M ,50 	7500 ,  :2-3.8,2050 
; 

CHE TUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 21.548,50 	75,00 	21.623,50 

I 
Subeapitol 54.10,10 Servicii publice comunitare de evidentă  a persoanelor - Directia 
Judeteană  de Evident:a' a Persoanelor Ialomita 	 1.983,50 	0,00 	1.983,50 
Articol / alineat 

20.01.01 Furnituri de birou 16,56 9,00 25,56 
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- mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influen e 
Program 
rectificat 

0 1 2 3 4=2+3 

20.01.03 inc ă lzit, iluminat ş i fort ă  motric ă  103,07 

-85,83 

5,63 108,70 
85.01.01 Pl ă ti efectuate in anii precedenti ş i recuperate in anul curent in sectiunea de 
functionare a bugetului local -14,63 -100,46 

Paragraf 65.10.07.04 Inv ă tă m ă nt special - Ş coala Profesional ă  Special ă  "Ion Teocloreseu" 
Slobozia 	 1.682,00 	25,00 	1.707,00 
Articol / alineat 

_ 10.01,15 Alocatii pentru transportuHa ş i de la locul de munc ă  32,00 5,00 37,00 
20.01.03 incă lzit, iluminat ş i fortă  motric ă  110,00 

30,00 
55,00 

-15,00 
165,00 

20.01,04 Ap ă , canal ş i salubritate 15,00 
20.02 Reparatii curente 242,00 

142,00 
-40,00 202,00 

59,01 Burse 20,00 162,00 

Paragraful 67.10.03.30 Alte servicii culturale - Biblioteca Judetean ă  " Ş tefan B ă nulescu" 
lalomita 	 2.003,00 	50,00 	2.053,00 
Articol / alineat 

20,01.03 incă lzit, iluminat ş i fort ă  motric ă  20,00 10,00 30,00 
20.01.30 Alte bunuri ş i servicii pentru intretinere ş i functionare 33,00 10,00 43,00 
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri ş i servicii 85,22 30,00 115,22 

CIIELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.703,00 	0,00 	1.703,00 
i 
DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 30,00 	0,00 	30,00 
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ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 Slobozia Piata Revokrtiei Nr. 1 

web: www.cicnet.ro  

cji@cicnet.ro  

PRE$ED1NTE 
	

Nr.  o1(10--  12022 -4   dinJżL.1O.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proieetul de hotiirare privind aprobarea rectificeirii bugetului 

general al judetului Ialomita, pe anul 2022 

Prin proiectul de hoteirdre supus dezbaterii Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a se propune 
rectificarea bugetului judefului Iolomiţ a, pe anul 2022. 
	 Propunerea  este funclamentat ă  prin dispoziţ iile art. 19  aim. (2) din Legea nr, 273/2006 

privind finanţ ele  pub lice locale, cu modific ă rile si completdrile ulterio are, coroborat cu prevederile 
Ordonanţ ei de Urgenţei a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificeirile 
completdrile ulterioare, conform c ă rora pe parcursul exercipiului bugetar, la propunerea 
fundamentaki a ordonatorului principal de credite, se poate realiza rectificarea bugetului judeţ ului 
cu aprobarea autoritiiţ ii deliberative. 

Prezenta propunere are la bazd notele de fundatnentare ale unor compartimente de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţ a ş i solicită rile unor instituţ ii subordonate 
privind suplimentarea unor prevederi bugetare pen tru secţ iunea de funcţ ionare, in concordamă  cu 
necesiteiţ ile de finan ţ are. 

Avdnd  în vedere cele de mai sus propunerea vizeaz ă : 
- majorarea bugetului propriu al judeţ ului lalomiţa, aferent sectiunii de func ţ ionare, ată t la 

venituri, cdt si la cheltuieli Cu swim din dona ţ ii ş i sponsorizeiri aferente activităţ ii Direcţ iei 
Generale de Asisten ţ ei Sociald Protecţ ia Copilului Ialomiţa; 

- suplimentarea bugetului propriu al judeţ ului Ialomiţa, aferent sec ţ iunii de funcţ ionare, din 
venituri proprii Encasate pdnei la aceastei datd peste estimă rile aprobate initial; 

- redistribuirea unor sume destinate cheltuielilor de func ţ ionare intre cap itolele, 
subcapitolele paragrafele bugetului local pen tru asigurarea cheltuielilor necesare funcţ ioneirii 
Ş colii Profesionale Speciale„Ion Teodorescu" Slobozia Bibliotecii Jude ţene „Stefan Beinulescu" 
Ialomiţa; 

redistribuirea unor credite bugetare, preveizute in bugetul Direc ţ iei Judeţ ene de Eviden ţ ei a 
Persoanelor lalomiţ a, asa cum au fost solicitate de aceasta, corelat cu execuţ ia bugetard la această  
data ş i priorităţ ile stab jute, reprezentdnd în fapt pl ăţ i efectuate in anii precedenţ i si recuperate in 
anul curent, sume distribuite cdtre alte articole/alineate bugetare aferente cheltuielilor; 

suplimentarea creditelor bugetare destinate susţ inerii unor unitdţ i de cult din jude ţ ul 
Ialomiţa; 

- diminuarea surselor proprii alocate din excedentul anului precedent pentru „Sistem 
videoconferin ţă  i televizor" ş i „Proiectare site web pentru promovare produceitori locali din 
judeţ ul lalomiţ a" ; 



- majorarea creditelor bugetare destinate achizitiondrii de containere de depozitare in cadrul 
Direcţ iei Generale de Asistend Socialei i Protecţ ia Copiluluj lalomita; 

- redistribuirea surselor de finantare aferente pro iectului „TehniCOOL 2 — Imbunedei ţ irea 
accesului la activiteiti de invei ţ are in mediu de muncd real pen tru elevii inveiteim ă ntului profesional 
ş i tehnic" derulat de Centrul Judetean de Resurse ş i Asistenlă  Educaţ ionald Ialornita, in corelatie 
Cu execu ţ ia bugetard inregistrată  la aceastd datd; 

- redimensionarea prevederilor bugetare cdocate  în acest an pen tru sustinerea proiectului 
„Modernizare DJ 306 limitei judeţ ul Că leiras'i - Albesti - Andrdsesti Gheorghe Doja - Crunţ i 
intersecţ ie cu DJ 10214 DJ 102 H intersectie cu DJ 306 - Revjga - Cocora - intersectie Cu DJ 203E, 
DJ 203E intersectie cu DJ 102H - Cocora - limită  judet Buzent„ prin diminuarea surselor estimate 
de la bugetul de stat ş i Uniunea Europeand ş i rnajorarea surselor proprii asigurate din excedentul 
anului precedent; 

- redimensionarect prevederilor bugetare alocate in acest an pentru susţ inerea pro iectului 
„Cresterea Eficientei energetice a cleidirii Centrului Cultural „Ionel Perlea" prin diminuarea 
surselor estimate de la bugetul de stat 	Uniunea Europeand ş i majorarea surselor proprii 
asigurate din excedentul anului precedent; 

- redimension  area prevederilor bugetare alocate in acest an pen tru sustinerea projectului 
„Cresterea Eficientej energetice a Ş colii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia prin 
diminuarea surselor estimate de la -bugetul de stat Uniunea Europeană  precum majorarea 
surselor proprii asigurate din excedentul anului precedent; 

- diminuarea prevederilor bugetare alocate in acest an pentru proiectul „Reabilitarea ş i 
punerea in valoare a monumentului istorjc „Orasul de Floci„" prin redimensionarea surselor 
estimate de la bugetul de stat ş i Uniunea Europeanei precum si a surselor proprii alocate din 
excedentul anului precedent; 

anularea creditelor bugetare alocate pentru obiectivul „imbună teiţ irea  pro gramelor de 
screening ş i dotarea secţ iei de terapie intensivei cu echipamente pentru nou-neiscu ţ ii din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţ ei Slobozia"; 

- diminuarea surselor de finanţare alocate in acest an pentru lucră rile cc se efectueazcl la 
obiectivul „Modernizare DJ 101B : Limitei judet Ilfov 

In raportul directiej de specialitate stint detaliate influentele asupra bugetului judetului, iar 
în anexa la pro iectul de hoteirdre sunt reflectate influentele propuse care dupei aprobare vor Ji 
operate in structura bugetului anului 2022 ş i in anexele acestuia. 

Av ă nd in vedere eel rectificarea bugetului general al judetului, pe anul 2022 indeplineste 
conditiile de necesitate i oportunitate, propun Consiliului Judeţean Ialomita adoptarea sa in forma 
si continutul prevekute in project. 

Redactat 
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RAPORT  
la proieetul de hot ă rare privind aprobarea reetifiarii 
bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2022 

Avă nd in vedere: 
notele de fandamentare ale unor compartimente de specialitate din eadral Consiliului Jude ţ ean 

solicită rile unor institutii subordonate privind suplirnentarea unor prevederi bugetare pentru 
sectiunea de func ţ ionare, in concordan ţă  cu nevoile actuate, 

proiectul de hotă ră re supus spre analiz ă  ş i aprobare de c ă tre ordonatorul principal de credite 
propune: 

majorarea bugetului propriu al judeţ ulai Ialomiţ a, aferent sec ţ iunii de ftmeţ ionare, at ă t la 
venituri, c ă t ş i la cheltuieli cu suma de 1,80 mu lei, reprezent ănd donaţ ii ş i sponsoriz ă ri aferente 
activit ăţ ii Direcţ iei Generale de Asistenţă  Socială  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomita; 

suplimentarea bugetului propriu al jude ţ ului Ialomita, aferent sec ţ iunii de functionare, cu suma 
de 123,00 mu i lei, reprezent ă nd venituri proprii incasate pand la aceast ă  data peste estim ă rile aprobate 
initial; 

- redistribuirea unor Kline destinate eheltuielilor de fune ţ ionare intre capitolele, subcapitolele 
paragrafele bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor necesare function ă rii Ş colii Profesionale 
Speciale„Ion Teodorescu" Slobozia in Ruud de 25,00 mu i lei ş i Bibliotecii Jude ţ ene „Stefan B ă nuleseu" 
Ialomiţ a în suing de 50,00 mu i lei; 

- redistribuirea unor credite bugetare, prev ă zute  în bugetul Direc ţ iei Jude ţ ene de Evidenţă  a 
Persoanelor Ialomi ţ a, a ş a cum au fost solicitate de aceasta, corelat cu execu ţ ia bugetar ă  la aceast ă  data ş i 
priorită tile stabilite, reprezent ă nd in fapt pl ăţ i efeetuate in anii precedenti ş i recuperate in anul curent, 
surne distribuite c ă tre alte articole/alineate bugetare aferente cheltuielilor; 

suplimentarea creditelor bugetare destinate sus ţ inerii unor unit ă ti de cult din judetul Ialomi ţ a, 
Cu suma de 400,00 mu i lei; 

diminuarea surselor proprii alocate din excedentul anului precedent pentru „Sistem 
videoconferin ţă  ş i televizor" i „Proiectare site web pentru promovare produc ă tori locali din jude ţ ul 
Ialomiţ a" cu suma de 212,00 mu i lei; 

- majorarea cu suma de 60,00 mu i lei a creditelor bugetare destina ţ e achizitionă rii de containere 
de depozitare in eadrul Direc ţ iei Generale de Asisten ă  Social ă  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a; 

- redistribuirea surselor de finanţ are aferente proiectului „TehniCOOL 2 — imbun ă t ăţ irea 
aceesului la activit ăţ i de invăţ are in mediu de munc ă  real pentru elevii inv ăţă mă ntului profesional ş i 
tehnic" derulat de Centrul Judelean de Resurse i Asisten ţă  Educaţ ional ă  Ialomiţ a, în corela ţ ie cu 
execuţ ia bugetar ă  inregistrat ă  la aceast ă  data; 
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Nă stase Tanu ş a 

redimensionarea prevederilor bugetare alocate in acest an pentru sus ţ inerea proiectului 
„Modernizare DJ 306 limit ă  judeţ ul C ă lă raş i - Albe ş ti - Andrăş e ş ti Gheorghe Doja - Crunţ i intersecţ ie 
cu DJ 102H, DJ 102 H intersec ţ ie cu DJ 306 - Reviga Cocora - intersec ţ ie cu DJ 203E, DJ 203E 
intersecţ ie Cu DJ 102H - Cocora - limit ă  jude ţ  Buz ă u„ prin diminuarea surselor estimate de la bugetul de 
stat i Uniunea European ă  i majorarea surselor proprii asigurate din excedentul anului precedent; 

- redirnensionarea prevederilor bugetare alocate in acest an pentru sus ţ inerea proiectului 
„Cre ş terea Eficien ţ ei energetice a cl ă dirii Centrului Cultural „Ionel Perlea" prin diminuarea surselor 
estimate de la bugetul de stat i Uniunea European ă  i majorarea surselor proprii asigurate din 
excedentul anului precedent; 

redimensionarea prevederilor bugetare alocate in acest an pentru sus ţ inerea proiectului 
„Cre ş terea Eficien ţ ei energetice a Scolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia prin 
diminuarea surselor estimate de la bugetul de stat ş i Uniunea European ă  precum ş i majorarea surselor 
proprii asigurate din excedentul anului precedent; 

- diminuarea prevederilor bugetare alocate in acest an pentrn proiectul „Reabilitarea i punerea 
în valoare a monumentului istoric „Ora ş ul de Floci„" prin redimensionarea surselor estimate de la 
bugetul de stat ş i Uniunea European ă  precum ş i a surselor proprii alocate din excedentul anului 
precedent; 

anularea creditelor bugetare in sumă  de 50,00 mu i lei alocate pentru obiectivul „imbun ă t ăţ irea 
programelor de screening ş i dotarea sec ţ iei de terapie intensiv ă  cu eehipamente pentru nou-n ă scu ţ ii din 
cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia"; 

ditninuarea cu suma de 800,00 mu i lei a surselor de finan ţ are alocate in acest an pentru hicr ă rile 
ce se efectueaz ă  la obiectivul „Modernizare DJ 101B : Limit ă  judeţ  Ilfov Ră dule ş ti. 

Influenţ ele propuse, prev ă zute la partea de venituri ş i la partea de cheltuieli, pentru fiecare tip de 
buget, sunt detaliate în anexa la proiectul de hot ă ră re pe clasifica ţ ia funcţ ională  ş i economică , iar dup ă  
aprobare vor fi operate in structura bugetului general pe anul 2022, preeum ş i in celelalte anexe ale 
bugetelor componente. 

  

Consilier, 
Diana Alexandra Lazar 
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