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

 

 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local  
rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al  anului 2020 

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 198/2021 - L din 06.01.2021 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa,   

 Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. 247/2021 - T din 06.01.2021 al Direcţiei Buget Finanţe; 

 - Avizul nr. 592/2021 - R din 11.01.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Avizul nr. 551/2021 - N din 11.01.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Avizul nr. 572/2021 - J din 11.01.2021 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 618/2021 - H din 11.01.2021  al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Avizul nr. 580/2021 - L din 11.01.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

 În conformitate cu : 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 191 alin. (1) lit. c), alin. (4) 

lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr15/21.02.2020 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2020, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
Art.1 Se aprobă utilizarea  sumei de 25.000 mii lei din excedentul bugetului local 

rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii 
de dezvoltare aferentă bugetului local pentru anul 2021, în limita angajamentelor legale 
aprobate. 

 
Art.2 Se abrobă utilizarea sumei de 22.468,36 lei din excedentul bugetului instituțiilor 

finanțate din venituri proprii și subvenții rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar 2020, ca 
sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferentă bugetului Centrului 
Județean de Resurse și Asistență  Educațională Ialomița pentru anul 2021, în limita 
angajamentelor legale aprobate. 

 
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa,  punerea în aplicare fiind 
asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomița. 

 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Județean Ialomița, 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița, Administrației Județene 
a Finanțelor Publice Ialomița - Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică și 
Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa.  

 
 

PREŞEDINTE 
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