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PROIECT HOT Ă RA'RE NR. 
privind aprobarea reetific ă rii bugetului itnprumutului intern al judetului Ialotnita, pe anul 2022 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Avdnd in vedere: 
Referatul de aprobare nr.  02V911  /2022 -Id din /C1.   .2022 al Presedintelui Consiliului 
Judelean 
Examineind; 
prevederile Hotdreirii Consiliului Judetean lalomita nr. 108 din 11.06.2021 privind aprobarea 
contracteirji ş i garanteirii unei finanţ eiri rambursabile interne in valoare de 100.000 mu i lei in 
vederea realizdrii unor objective de investitii de interes judetean; 

- prevederile Hotă rdrii Consiliului Judetean Ialornita nr. 240 din 23.12.2021 privind aprobarea 
bugetului imprumutuluj intern al judetului Ialornita, pe anul 2022, cu modificeirile ş i 
completeirile ulterioare; 
prevederile Hoteirarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 191 din 28.09.2022 privind 
modificarea anexei in Hoteireirea Consiliului Judetean Ialomita nr. 108 din 11.06.2021 privind 
aprobarea contracteirii ş  garanteirii unei finanteiri rambursabile interne in valoare de 100.000 
mu i lei in vederea realizeirij unor obiective de investitii de interes judelean, Cu modificdrile ş i 
completeirile ulterioare; 
avizul Comisiei de autorizare a imprurnuturilor locale, apro bat prin Hoteireirea nr. 7265 din 
31.10.2022; 
adresa Comisiei de autorjzare a imprumuturilor locale rk 383399 din 31.10.2022; 
Raportul de specialitate comun nr. 	/2022 - (-7 din 16 di  .2022 al Direcţ iei Buget 
Finanţ e ş i Direcţ iei de Investitii ş i Servicii Publice 

- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.2022 al Comisiei econornico-financiard ş i 
agricultură ; 
Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei juridice, de disciplind, 
drepturi, obligatii incompatibiliteiţ i; 
Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.2022 al Cornisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională , protectia mediului ş i turism; 
În conform itate Cu.. 

- prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) ş i aim. (3) lit, a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice  locale, cu modificdrile ş i completă rile 
ulterjoare; 

- prevederile Hoteiretrii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta ş ifunc,tionarea 
Comisiei de autorizare a frnprurnuturilor locale, cu modificeirile ş i completeirile ulterioare, 

In temeiul art, 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţ a de Urgenkei a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificeirile ş i completă rile ulterioare, 

HOL4R,LYTE 

Art. 1 Se aprobej rectificarea bugetului frnprumutului intern al judetului Ialomita pe anul 2022, pe 
sectiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole ş i aliniate, at& venituri cat si Ia cheltuieli, in 
sumei de 50.000,00 mu i lei, potrivit anexei care face parte integrantă  din prezenta hoteirdre. 



Art. 2 Se imputernicesc Direcţ ia Buget Finante i Direcţ ia Investiţ ii i Servicii Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean ialorniţ a sei introducd modificeirile ş i 
completdrile in structura bugetului imprumutului internal judeţ ului Iaiomiţ a, inclusiv in sin teza 
programelor, pro gramul de investiţ ii pub lice si in bugetul general consolidat, pe cmul 2022. 

Art. 3 Prevederile prezentei hoteireiri vor fi aduse la indeplinire de ceitre direcţ ille din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judefean Ialomiţ a, punerea in aplicare fiind asiguratei de 
presedintele Consiliului Judeţ ean 

Art 4 Prezenta hoteircire devine obligatorie produce efecte de la data aducerii la cunostinţ d 
publicd 

An 5 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialoîniţ a, prezenta hoteirdre se comunicei, spre 
ducere Ia indeplinire, Presedintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomiţa, Direcţ iei Buget Finanţ e ş i Direcţ iei 
Investi ţ ii ş i Servicii Publice si, spre stiin ţ d, ş i Instituţ iei Prefectului Judeţ ul Ialomiţ a, urmeind sd fie 
publicatd pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, Secţ iunea "Monitorul Oficial al Judeţ ului". 

PRE$ED1NTE 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
iSecretarul general al judetului Ialomita 

Adrian Ro rt IONESCU 

 

 

T G. V. 



ANEXA 
LA HOTARAREA NR. 	/ 	.11.2022 

pe mu! 2022 

-  ml! lei - 

privind aprobarea rectificarii bugetului imprumutulul intern al Judetului Ialomita, 

Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0 2 3 4=2+3 
TOTAL VENITURI 	 50.000,00 	0 00 	50,000,00 

VEN1TURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 50.000,00 	0,00 	50.000,00 
capitol / subcapitol 
41.07.02.01 Sume aferente creditelor interne 50.000,00 0,00 50.000,00 

TOTAL CHELTUIELI 	 50.000,00 	0,00 	50.000,00 

1 
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 50.000,00 	0,00 	50.000,00 

I 
Paragraf 66,07,06.01 Spitale generale 	 24.500,00 	500,00 	25.000,00 
Articol / alineat 

58.01.01 Finanţ are national ă  350,00 350,00 700,00 
Reabilitarea,  modern izarea si dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judefean de 
Urgenfa Slobozia 200,00 0,00 200,00 
Modernizctrea, extinderea 0 dotarea Unitcifii de Primire Urgenle din cadrul Spitalului 
Judefean de Urge* Slobozia 150,00 350,00 500,00 

58.01,02 Finantarea extern ă  nerambursabil ă  350,00 -350,00 0,00 
Modernizarea, extinderea si dotarea Uniteifii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului 
Judefean de Urge* Slobozia 

' 
350,00 -350,00 0,00 

58.01.03 Cheltuieli neeligibile 3.800,00 500,00 4.300,00 
Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului din car/mi Spitaluhti Judefean de 
Urgenfii Slobozia 1,800,00 500,00  2.300,00 
Modernizarea, extinderea si dotarea Unitcifii de Prim/re Urgenfe din eadrul Spitaluhti 
Judefean de Urge*" Slobozia 2.000,00 0,00 2,000,00 

71.01,01 Constructii 20.000,00 0,00 20.000,00 

Modernizarea si dotarea incintei cladirii Spitalului Jude/can de Urge* Slobozia 10.000,00 0,00 10.000,00 

Construirea Blocului Operator din cculrul Spitaluhti Judelean de Urge*  Slobozia 10.000,00 0,00 10.000,00 

Paragraf 67.07.03.03 Muzec 	 7.000,00 	0,00 	7.000,00 
Articol / alineat 

58.01.01 Finantare national ă  1.250,00 1.250,00 2.500,00 
Reabilitarea monumentului  /stone si de arItiteetura Conacul Bolomey 1.250,00 1.250,00 2.500,00 

58.01.02 Finan ţ area extern ă  nerambursabil ă  1.250,00 -1.250,00 0,00 
Reabilitarea monumentului istoric si de arhitecturd Conacul Bolomey 1.250,00 -1.250,00 0,00 

58.01.03 Cheltuieli neeligibile 4.500,00 0,00 4.500,00 
Reabilitarea monumenntlui istoric si de arhiteeturei Conacul Bolorney 4.500,00 4,500,00 

Paragraf 84.07.03.01 Drumuri ş i poduri 	 18.500,00 	-500,00 	18 000,00 
Articol / alineat 

58.01.01 Finantare national ă  250,00 -250,00 0,00 

Modernizare DJ 306 limit' e ijudeful C ă ldrayi - Albesti - Andrdsesti - Gheorghe Doja - 
Crunti intersecjie en DJ 102H, DJ 102 H interseclie cu DJ 306 - Reviga - Corona - 
interseefie en DJ 203E, DJ 203E intersecfle cu DJ 1021-I - Cocora - limiteijudel Buzau 250,00 -250,00 0,00 

58.01,02 Finan ţ area extent. nerambursabil ă  0,00 0,00 0,00 

Modernizare DJ 306 limitcl jadeite,' Cdkirasi - Albesti - Andreisesti - Giteorghe Doja - 
Crunfi intersecfie ea DJ 102H, DJ 102 H intersecfie en DJ 306 - Reviga - Cocora - 
intersecjie Cu  DJ 203E,  DJ 203E  interseclie cu DJ 102K- Cocora - limild judef Buzdu 0,00  0,00 

58.01.03 Cheltuieli neeligibile 250,00 -250,00 0,00 

Modernizare DJ 306 limila judetul Cciliirafi - Albe ş li - Andreimdi - Gheorghe Doja - 
Crunji interseclie cu DJ 10211, DJ 102 H intersecjie en DJ 306- Reviga - Cocora - 
interseejie cu D.1203E, DJ 203E interseelie en DJ 1021-I - Corona - limitcă  judej Buzdu 250,00 -250,00 0,00 

Pa0-la 



- mil lei - 

Nr. 
ert. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influente 
Program 
reetificat 

0 1 2 3 4=2+3 

71.01,01 Constructii 18,000,00 

4,202,00 

0,00 18.000,00 
Modernizare DJ 201, Bue,sti - Iveinesti - Ion Ghica - Ciulnila - Cosc?mbesti - MiirculeVi, 
km 57+000 - 84+000 0,00 4,202,00 

Moclernizare DJ 201: Ronson I DN2 Co,yereni - Axintele - Orezu, km 6+006 - 35+400 5.046,00 0,00 5.046,00 
Modernizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ261B) - Piersica-
Borchwiu (ie,sire clin localitate) 2.800,00 0,00 2,800,00 

5.952,00 Modernizare D.1101B: Limitcl juder Ilfov - Riidule,,sti 5.952,00 0,00 

DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 0,00 	0,00 	0,00 
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REFERAT DE APROBARE 
la prolectul de hotă rtire privind aprobarea reetificarii hugetului imprumutului intern al 

judetului Ia ĺomiţ a, pe anul 2022 

Prin  pro iectul de hotă rare supus dezbaterii se propune aprobarea rectifică rii bugetului 
imprumutului intern al judetului Ialomiţa, pe anul 2022, aprobat prjn Hotă rirea Consiliului 
Judetean Ialomita nr. 240 din 23.12.2021, cu modifică rile si completă rile ulterioare. 

Consiliul Judeţ ean Ialomita a aprobat prin hotă ră rea nr. 191 din 28.09.2022 
modificarea anexei la hotă ră rea nr. 108 din 11.06.2021 privind aprobarea contractă rii ş i 
garantă rii unei ,finanţă ri rambursabile interne in valoare de 100.000 mu i lei in vederea 
realiză rii unor objective de investitii de interes jude,tean, Cu modific ă rile i completă rile 
ulterioare. 

Prin prezentul proiect de hotă rare se propune aprobarea rectifică rii bugetului 
imprumutului intern al judetului Ialomiţ a pe anul 2022, finantarea aprobată  din acestă  sursă , 
in limita sumei de 50.000,00 mu i lei, se alocă  urm ă toarelor objective de investitii de interes 
judeţ ean: 
• Modernizarea ş i dotarea incintei clă dirii Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia; 
• Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgenţă  Slobozia; 
• Reabilitarea, modernizarea şż  clotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de 

Urge* Slobozia; 
• Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectură  Conacul Bolomey; 
• Modernizare DJ 201, Buesti - Iv ă nesti - Ion Ghjca - Ciulnita - Cosambesli - Mă rculesti, 

km 57+000 - 84+000; 
• Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Cosereni-Axintele-Orezu, km 0+000-35+400; 
• Modern izare drum judelean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B) Piersica-

Borduselu (lesire din localitate). 
• Modern izarea, extinderea si dotarea Unităpi de Primire Urgenţ e din cadrul Spitalului 

Judelean de Urgenţă  Slobozia; 
• Modernizare DJ101B: Limită  judet Ilfov-R ă dulesti; 

In Raportul comun al Directiei Buget Finanţ e si al Directiei Investitii 	Servicii 
Pub/ice sunt prezentate in detaliu informatiile privind alocarea sumelor din imprumut, pen tru 
artul 2022, .fiecă rui project de investiţ ii, in limita sumei aprobate. 

Constatand că  sunt indeplinite condiţ iile de necesit ate ş i oportunit ate, propun 
Consiliului Jude tean Ialomita adoptarea hotă rarii in forma si continutul 
prezentate in project. 

PRE$EDI 
MARIAN PA EL 

Tehnreelactat 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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RAPORT 
la proiectul de hotă ră re privind aprobarea rectific ă rii bugetului 

imprumutului intern al judeţului Ialomi ţ a, pe anul 2022 

Prin Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 108 din 11.06.2021 a fost aprobat ă  contractarea 
unui imprumut intern de 100.000  mu lei, iar prin Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 240 din 
23.12.2021 a fost aprobat bugetul imprumutului intern al judetului Ialomiţ a, pe anul 2022. 

Conform Hotă ră rii Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a nr. 191 din 28.09.2022 a fost aprobat ă, modificarea 
ş i completarea anexei la Hot ă rdrea Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 108 din 11.06.2021 in vederea 
realiz ă rii unor objective de investi ţ ii, dup ă  cum  urmeaz ă : 
• Modemizarea  i  dotarea incintei cl ă dirii Spitalului Judeţ ean de Urgenţă  Slobozja: 16.000  mu  i lei; 
• Construirea Blocului Operator din cadral Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia: 17.000  mu i lei; 
D Reabilitarea, modemizarea ş i dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  

Slobozia: 5.500  mu  i lei; 
D Reabilitarea monumentului istorie ş i de arhitectur ă  Conacul Bolomey: 10.500  mu  i lei; 

Modemizare DJ 201, Bue ş ti-Iv ă ne ş ti-Ion Ghica-Ciulnita-Cosambe ş ti-Mă rcule ş ti, km 57+000 - 
84+000: 6.702  mu i lei; 

> Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Co ş ereni-Axintele-Orezu, km 0+000 - 35+400: 8.046  mu  i lei; 
D Modernizare DJ 306 limită  judetul C ă lă ra ş i-Albe ş ti-Andrăş e ş ti-Gheorghe Doja-Crun ţ i intersectie Cu  

DJ 102H, DJ 102 H intersec ţ ie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersee ţ ie Cu DJ 203E, DJ 203E 
intersectie cu DJ 102H-Cocora-limit ă  judeţ  Buzau: 5.000  mu lei; 

> Modemizare drum judeţ ean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B)-Piersica-Bordu ş e1u (ie ş ire 
din localitate): 12.800  mu i lei; 

> Modemizarea, extinderea ş i dotarea Unit ă tii de Primire Urgen ţ e din cadrul Spitalului Judetean de 
Urge* Slobozia: alocarea sumei de 2,500  mu lei; 

D Modemizare DJ101B: Limit ă  judeţ  Ilfov-R ă duleş ti: 5.952  mi lei; 
> Creş terea gradului de Securitate  la  incendiu  i  asigurarea utilit ăţ ilor pentru Spitalul Judetean de 

Urgenţă  Slobozia: 10.000  mu  i lei 
Finanţ area aprobat ă  din această  sursă , modificat ă  i  completat ă , pentru anul 2022, in limita 

sumei de 50.000  mu lei, se alocă  urm ă toarelor obiective de investitii: 

• Modernizarea ş i dotarea ineintei cl ă dirii Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia: 10.000  mu  i lei; 
• Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judelean de Urgenţă  Slobozia: 10.000  mui 

lei; 
• Reabilitarea, modernizarea ş i dotarea Ambulatoriului din eadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  

Slobozia: 2.500  mu  i lei; 
• Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitectură  Conacul Bolomey: 7.000 mii lei; 
• Modernizare DJ 201, Bueş ti-Ivăne ş ti-Ion Ghica-Ciulnita-Cos ămbe ş ti-M ă rcule ş ti, km 57+000 - 

84+000: 4.202  mu lei; 



• Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Co ş ereni-Axintele-Orezu, km 0+000 - 35+400: 5.046  mui 
lei; 

• Modemizare drum jude ţ ean DJ201, Tronson Orezu (intersec ţ ie DJ201B)-Piersica-Bordu ş elu. 
(ie ş ire din localitate): 2.800  mu i lei; 

• Modemizarea, extinderea ş i dotarea Unit ăţ ii de Primire Urgen ţ e din cadrul Spitalului Jude ţ ean de 
Urgenţă  Slobozia: alocarea sumei de 2.500  mu i lei 

• Modemizare DJ101B: Limit ă  judeţ  Ilfov-R ă dule ş ti: alocarea sumei de 5.952  mu lei; 
Cheltuielile finanţ ate din imprumutul contractat se reflectă  in bugetul imprumutului intern in 

limita tragerilor anuale autorizate de Comisia de autorizare a imprumuturilor locale prin Hotă ră rea nr. 

7265 din 31.10.2022 ş i comunicat ă  prin adresa nr, 383399 din 31.10.2022. 
Propunerile din proiectul de hotă rare se vor reflecta in bugetul imprumutulai intern, anexă  a 

bugetului general consolidat  at jude ţ ului Ialomi ţ a, pe anul 2022. 

Direcţ ia Buget Finan ţ e 
	

Direcţ ia Investiţ ii ş i Servicii Publice 

Director executiv, 
Mihaela Moroianu 

Consilier, 
Tanuş a Nă stase 
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