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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

privind validarea Dispoziţiei Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţanr. 95 din

22.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului generalaljudeţului Ialomiţa şi
repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020
Consiliul Judeţean Ialomița,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.

494.34 /2020 — K_din 49 (2:2020al Președintelui

Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomița nr. 95 din 22.12.2020 privind
aprobarea rectificării bugetului generalaljudeţului Ialomița și repartizarea pe trimestre a
influențelor, pe anul 2020;
- Raportul de specialitate comun nr. 2f254 /2020 — /-din 22. (2. 2020 al
Direcţiei Buget Finanţe și Direcţiei Investiţiiși Servicii Publice;
- Avizul nr.
/2020 —
din
„2020 al Comisiei pentru muncă,

sănătate, asistenţă socială şi familie;
- Avizul nr.
financiare și agricultură;

/2020 —

din

„2020 al Comisiei economica-

În conformitate cu :

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3)lit. a) și art. 131 alin. (1) lit. c), alin. (4)
lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 19 alin. (2), art. 36 alin. (2) și art. 82 din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pentru anul 2020, cu

modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1100/2020 privind alocarea unei sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judetean Ialomiţa nr. 15 din 21.02.2020 privind
aprobarea bugetului genera! ai judeţului Ialomița, pe anul 2020, cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
sul judetean lalomita

ni

“A

Cod FP -07-06, ed.2 vers.0

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se validează Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35 din
22.12.2020 privind aprobarea _rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa și
repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020.

Art.2 Influențele prevăzute la art. 1 sunt detaliate în anexa care face parteintegrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3 Se împuternicește Direcţia Buget Finanțe din cadrulaparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului
județului Ialomiţa, inclusiv fondulsalariilor de bază și în bugetul general consolidat, pe anul
2020.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și instituțiile
subordonate, punerea în aplicare fiind asigurată de președintele Consiliului Județean
Ialomiţa.
Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la
cunoștință publică.
Art.6 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre va fi
comunicată, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor de specialitate implicate și instituțiilor
subordonate Consiliului Judeţean Ialomița, și, spre știință, Instituţiei Prefectului — Judeţul
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului Ialomiţa

Adrian-Robert IONESCU
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ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. __/___,12.2020

privind validarea Dispoziţiei Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 95 din 22.12.2020 privind aprobarea
rectificării bugetului general al Județului Ialomiţa şi repartizarea pe trimestre a influențelor,
pe anul 2020
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REFERAT DE APROBARE
Ia proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 95 din 22.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului generalaljudeţului
lalomiţași repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se
propune validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 95 din
22.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa și
repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020.
Proiectul îndeplinește condiţiile de legalitate, întrucât procedura validării
dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa şi cea a rectificării bugetului
local sunt reglementate de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, coroborate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu: modificările și completările ulterioare. Pe parcursul exerciţiului
bugetar, rectificarea bugetului local poate fi realizată în condiţii de echilibru, la
propunerea fundamentată a ordonatorului principal' de credite, cu aprobarea
autorităţii deliberative.
Prezenta hotărâre își are temeiul legal în prevederile art. 82 al Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în
care reglementează „ cu sumele aprobate prin Hotărârea a Guvernului, din fondurile
de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului, precum și cu alte sume
alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv
se diminuează bugetele locale prin dispoziție a autorităţii executive, potrivit legii,
urmând ca la prima ședință a autorității deliberative să valideze modificările
respective”.
|

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 1100/2020 privind
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, județului
Ialomița i-a fost repartizată suma de 2.740,00 mii lei pentru asigurarea activităţii de
asistență socială și de protecţia copilului, pentru luna noiembrie 2020, D.G.A.S.P.C.
Ialomița a solicitat prin adresa 21780 din 21.12.2020, majorarea bugetului
D.G.A.S.P.C. lalomiţa cu această sumă defalcată din taxa pe valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, pe următoarele capitole și articole
bugetare:
La venituri :
Consiliul Judetean
lalomita
i

Aţi

-

Subcapitol 11.02.06 „Sume dețalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

echilibrarea bugetelorlocale” este majorat cu +2,740,00 miilei;
La cheltuieli la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”: 2.740,00 mii lei
repartizaţi astfel:
- Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia + 400,00 mii lei;
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
Movila + 300,00 mii lei;
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
„Kalina si Maria”Slobozia + 300,00 mii lei;
Direcţia Generală de Asistenţă socială și Protecţia Copilului Ialomiţa
+1.740,00 miilei.

În anexa la proiectul de hotărâre sunt reflectate influenţele propuse la partea
de veniturişi cheltuieli, iar după aprobarevorfi operate în structura bugetului pe anul
2020 şi în anexele acestuia.
Având în vedere că validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr.. 95 din 22.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al
judeţului Ialomiţa și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020, îndeplinesc
condiţiile de necesitate și oportunitate, propun Consiliului Judeţean lalomiţa
adoptarea sa în forma şi conţinutul prevăzute în proiect.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL
Redactat
Bărăgan Stelică Marius
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NR._24457/Zo 20din 22.12.2020
RAPORT

Ia proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 95/22.12.2020 a Președintelui

Consiliului Judeţean Ialomița privind aprobarea rectificării bugetului generalal Judeţului
Ialomița şi repartizarea pe trimestrea influențelor, pe anul 2020
Proiectul de hotărâre supus spre analiză şi aprobare, se întemeiază pe:
„ prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.100/2020 2020 privind alocarea unei sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul destat pe anul

2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale pentru finanțarea

cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială şi de protecţie a copilului,
pentru luna noiembrie 2020;

= prevederile art. 82 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările

şi completările ulterioare, care reglementează următoarele: „cu sumele aprobate prin
Hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia
Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte
normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a
autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să
se valideze modificările respective,,,
= adresa nr. 21780 din 21.12.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Ialomiţa.
Influențele asupra bugetului sunt următoarele:
- la venituri:
V 11.02.06 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale,,: +2.740,00 miilei;

-la cheltuieli:

V Capitolul 68.02 „, Asigurărişi asistenţă socială,,: +2.740,00 mii lei repartizaţiastfel:
-

-

Centrul de Îngrijireşi Asistenţă Slobozia +400,00 miilei;

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Movila

+300,00 miilei;

Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Kalina
şi Maria” Slobozia +300,00 miilei;

„Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa +1.740,00
mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune validarea Dispoziţiei nr.
95/22.12.2020 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind aprobarea rectificării
bugetului general al Judeţului Ialomiţa şi repartizarea petrimestre a influențelor, pe anul 2020.
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Consiliu! Judetean lalomita
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Director executiv,
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Mihaela Moroianu

Diana Alexandra Lazăr

