
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE mii lei

0 1 2

TOTAL VENITURI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 261.379,00       

1 Excedentul anului precedent 81.063,00          

3 Subvenţii de la bugetul de stat 150.014,00       

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile postaderare 5.984,00            

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 144.030,00       

4

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 30.302,00          

TOTAL CHELTUIELI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE- buget local 260.703,00       

Cap. 51 02 Autoritati publice 3.211,00            

-                    

51 02 01 03 Autorități executive 3.211,00            

cheltuieli capital 3.211,00           

dotari independente 2.861,00            

imprimanta 10,00                 

autoturisme 250,00               

aparate aer condiționat 23,00                 

copiatoare 305,00               

rețea IT și telefonie 714,00               

sistem videoconferinte 8,00                   

mobilier 100,00               

calculatoare, laptopuri, servere 340,00               

licențe 61,00                 

centrala termica 300,00               

achiziție teren necesar realizării investițiilor prioritare identificate prin PJGD 750,00               

Centru multifuncţional Amara 190,00               

obținerea și amenajarea terenului - demolare și depozitare deșeu rezultat, igienizare, imprejmuire 190,00               

Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3 104,00               

servicii consultanță / asistență pentru întocmirea și depunerea cererii de finanțare și a documentației aferente 7,00                   

servicii revizuire audit energetic 4,00                   

revizuire DALI 4,00                   

servicii revizuire expertiza tehnică 4,00                   

documentații tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 3,00                   

elaborare proiect tehnic, detalii de execuție 62,50                 

asistență tehnică din partea proiectantului 13,50                 

verificare proiect tehnic 6,00                   

Recompartimentare foaier sală spectacole și centrul de informații pentru cetățeni 56,00                 

  întocmire expertiză tehnică 10,00                 

elaborare documentatie tehnico-economica faza DALI, verificare DALI 10,00                 

elaborare  documentație tehnico-economică - faza proiect tehnic de execuție (PTE),proiect pentru autorizarea lucrărilor 

de construire (PAC), documentații pentru avize/acorduri,verificare proiect

25,00                 

elaborare documentație pentru reautorizare din punct de vedere al securității la incendiu și verificare tehnică 8,00                   

taxe obținere avize/acorduri impuse prin certificatul de urbanism 3,00                   

Cap. 54 02 Alte servicii publice generale 35,00                 

 - surse proprii 35,00                 

54 02 10 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 35,00                 

   transferuri de capital   - Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 35,00                

PROIECT

BUGETUL GENERAL AL JUDEŢULUI IALOMIŢA PENTRU ANUL 2021
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Cap. 60 02  Aparare nationala 152,00               

    - surse proprii 152,00               

60 02 02 Apărare națională 152,00               

cheltuieli capital 5,00                   

   dotări independente - Centrul Militar Județean Ialomița 5,00                   

licenţe 5,00                   

cheltuieli capital 147,00              

Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița) 147,00               

servicii consultanță / asistență pentru întocmirea și depunerea cererii de finanțare și a documentației aferente 7,00                   

servicii revizuire audit energetic 3,00                   

revizuire DALI 5,00                   

servicii revizuire expertiza tehnică 4,00                   

documentații tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 2,00                   

elaborare proiect tehnic, detalii de execuție 92,00                 

asistență tehnică din partea proiectantului 22,00                 

verificare proiect tehnic 12,00                 

Cap. 61 02 Ordine publica si siguranta nationala 361,00               

61 02 05 Protecție civilă 361,00               

cheltuieli capital 361,00              

   dotări independente - Inspectoratul pentru Situații de Urgență 361,00              

pernă pneumatică 295,00               

aparate de pregătire 60,00                 

licențe 6,00                   

Cap. 65 02 Invatamant 566,00               

65 02 07 04 Învățământ special 288,00               

cheltuieli capital 288,00              

Creșterea eficienței energetice a Căminului Școală Slobozia CP5 - clădire școală și clădire sală de sport (Școala 

Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia)

168,00               

servicii consultanță / asistență pentru întocmirea și depunerea cererii de finanțare și a documentației aferente 7,00                   

servicii revizuire audit energetic 5,00                   

revizuire DALI 7,00                   

servicii revizuire expertiza tehnică 4,00                   

documentații tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 3,00                   

elaborare proiect tehnic, detalii de execuție 107,00               

asistență tehnică din partea proiectantului 18,00                 

verificare proiect tehnic 17,00                 

Amenajare curte interioară - Școala Profesională Specială "Ion Teodorescu" 120,00               

studiu topo,studiu geotehnic,SF,avize,acorduri 30,00                 

PAC, PT+DE 60,00                 

asistență tehnică 15,00                 

verificare tehnică 15,00                 

65.02.07.04 Invațamant special 278,00               

transferuri de capital  - Școala Profesională Specială "Ion Teodorescu" 190,00              

transferuri de capital  - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 88,00                

Cap. 66 02 Sănatate 59.328,00          

66 02 06 01 Spitale generale 59.248,00          

transferuri de capital spitale 2.500,00           

proiecte cu finantare europeana 12.781,00         

Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Slobozia 

1.309,00            
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Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia 11.472,00          

cheltuieli capital 43.967,00         

Actualizare PUZ - reabilitare, modernizare și extindere Spitalului Județean de Urgență Slobozia 70,00                 

Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia 5.260,00            

Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia 38.442,00          

Clădire multifuncțională - Construirea şi dotarea blocului alimentar şi a spălătoriei cu heliport pe terasă aferente 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia

195,00               

elaborare studii de teren, SF, avize, acorduri 125,00               

actualizare studiu topografic și de obstacolare, avize, acorduri 70,00                 

66 02 06 02 Unități de asistență medio-socială 80,00                 

transferuri de capital  - Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți-Târg 80,00                

Cap. 67 02 Cultura 15.098,00          

67.02.03.03  Muzee 14.112,00          

proiecte cu finantare europeana 13.299,00         

Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey 10.638,00          

Restaurare şi conservare Biserica de lemn" Sf. Nicolae" 1.183,00            

Reabilitarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Oraşul de Floci 1.478,00            

cheltuieli capital 813,00              

Creșterea eficienței energetice a sediului Muzeului Județean Ialomița 141,00               

servicii consultanță / asistență pentru întocmirea și depunerea cererii de finanțare și a documentației aferente 10,00                 

servicii revizuire audit energetic 7,00                   

revizuire DALI 4,00                   

servicii revizuire expertiza tehnică 7,00                   

documentații tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 3,00                   

elaborare proiect tehnic, detalii de execuție 83,00                 

asistență tehnică din partea proiectantului 16,00                 

verificare proiect tehnic 11,00                 

Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii 672,00               

servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice faza DALI, PTE 440,00               

asistență tehnică 205,00               

verificare proiect tehnic 27,00                 

67.02.03.30  Centre Culturale 361,00               

cheltuieli capital 361,00              

Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural ”Ionel Perlea” 361,00               

servicii consultanță / asistență pentru întocmirea și depunerea cererii de finanțare și a documentației aferente 10,00                 

servicii revizuire audit energetic 7,00                   

revizuire DALI 19,00                 

servicii revizuire expertiza tehnică 4,00                   

documentații tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 17,00                 

elaborare proiect tehnic, detalii de execuție 255,00               

asistență tehnică din partea proiectantului 29,00                 

verificare proiect tehnic 20,00                 

67 02 Cultură - institutii subordonate 625,00               

transferuri de capital -  Muzeul Național al Agriculturii Slobozia 260,00              

transferuri de capital -  Muzeul Județean Ialomița 85,00                

transferuri de capital -  Biblioteca Județeană ,, Ștefan Bănulescu,, Ialomița 30,00                

transferuri de capital  - Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale 40,00                

transferuri de capital  - Centrul Cultural "Ionel Perlea" 210,00              

Cap 68.02  Asistenta sociala 9.934,00            

68 02 04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 1.094,00            

proiecte cu finantare europeana 150,00              

Împreună pentru bunici-reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Traian,județul Ialomița prin 

furnizarea de servicii sociale              SMIS 126228

75,00                 

EUROBUNICII-reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița prin 

furnizarea de servicii sociale              SMIS 127443

75,00                 
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cheltuieli capital 944,00              

Cămin Balaciu - construcție mobilă tip sandwich - izolator 50,00                 

Cămin Balaciu - RK centrală termică 74,00                 

compartimentări interioare și montare lift exterior la Centrul pentru Persoane Vârstnice - Fierbinți Târg 460,00               

Centrul pentru persoane vârstnice Movila - documentații tehnico-economice+executie lucrari recompartimentare si dotari 360,00               

 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 162,00               

cheltuieli capital 162,00              

construcție mobilă tip sandwich - izolator- Centrul Movila 50,00                 

mașină de spălat profesională- Centrul Movila 80,00                 

uscător industrial- Centrul Movila 32,00                 

68.02.06 Familie și copii 8.678,00            

proiecte cu finantare europeana 8.128,00           
contributie buget local 4.315,00            Rețeaua județeană VIP - Voluntariat - inițiative - profesionalism pentru integrarea școlară și socială a copiilor 

vulnerabili

2,00                   

Cresterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, Judeţul Ialomiţa 3.845,00            

TEAM UP - Reducerea numărului de copii șî tineri plasați în instituții prin consolidarea rețelei de asistenți 

maternali -Incluziunea socială și combaterea sărăciei

1.200,00            

VENUS Împreună pentru o viață în siguranță 300,00               

,,Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți,, 2.781,00            

cheltuieli capital 550,00              

construcții ușoare tip sandwich - depozite deșeuri medicale 50,00                 

licențe 35,00                 

autoturism 86,00                 

circular staționar 7,00                   

imprimante multifuncționale 15,00                 

copiator 40,00                 

platformă computerizată de evaluare psihologică 10,00                 

stație de dedurizare a apei 7,00                   

 înființare centru  recuperare pentru copiii cu autism - intocmire documentatii tehnico-economice (SF, DTAC, PT+DDE, 

avize, acorduri) 

300,00               

Cap. 74.02 Protectia mediului 5.702,00            

74.02.03 Reducerea si controlul poluarii 5.702,00            

cheltuieli capital 5.702,00           

Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Ialomița ), elaborare plan, anunturi in presa, taxe avizare 52,00                 

Investiții prevăzute prin Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Ialomița - servicii consultanță și 

asistență tehnică pentru elaborarea și depunerea aplicației de finanțare, inclusiv documente suport (studiu de 

fezabilitate, analiză cost beneficiu, analiză instituțională, evaluarea impactului asupra mediului, etc), întocmirea 

documentațiilor de atribuire pentru contractul/contractele de achiziție publică din cadrul proiectului și suport pe 

perioada de evaluare a ofertelor

3.000,00            

Instalații de tratare mecano-biologică prevăzute prin Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Ialomița 

- servicii consultanță și asistență tehnică pentru elaborarea și depunerea aplicației de finanțare, inclusiv documente 

suport (studiu de fezabilitate, analiză cost beneficiu, analiză instituțională, evaluarea impactului asupra mediului, 

etc), întocmirea documentațiilor de atribuire pentru contractul/contractele de achiziție publică din cadrul 

proiectului și suport pe perioada de evaluare a ofertelor

2.500,00            

Servicii de elaborare studiu privind determinarea indicilor de generare și compoziția deșeurilor municipale la 

nivelul județului Ialomița

150,00               

Cap. 80.02  Programe de dezvoltare regionala si sociala 14.125,00          

80.02 01 10  Programe de dezvoltare regionala si sociala 13.371,00          

transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 13.371,00         

 proiecte cu finantare europeana 754,00

Împreună pentru Ialomița - Strategia de dezvoltare a jud. IL 2021-2027 - servicii publice accesibile pentru cetățeni 754,00               

Pagina 4/7



0 1 2

Indicatori
Propunere 

2021

Cap. 84 02 Transporturi 152.191,00       

 84 02 03 01 Drumuri si poduri 152.191,00       

proiecte cu finantare europeana 22.800,00         

Modernizarea  drumurilor județene  DJ 302 (km 13+865 - km 37+545 ) localitățile Drăgoeşti - Roşiori - Moviliţa - 

Dridu, DJ 101  (km 52+100-37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită județ Ilfov,  DJ 101 (km 52+100-

59+700) localitățile Dridu - Jilavele și DJ 402 (km 53+700 - 61+740)  limită județ Călărași - Sinești (DN2)

22.000,00          

Modernizare DJ 306 limită județul Călărași - Albești - Andrășești - Gheorghe Doja - Crunți  intersecție cu DJ 

102H,  DJ 102 H intersecție cu DJ 306 - Reviga - Cocora - intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - 

Cocora - limită județ Buzău

800,00               

contributie proprie - surse proprii 115,00

cheltuieli capital 127.663,00       

Modernizare și reabilitare drum judeţean DJ 101 B Limită județ Ilfov - Rădulești 170,00               

DALI, studii specifice,expertiza tehnica, documentații și cheltuieli avize, acorduri, autorizații 60,00                 

servicii verificare tehnică documentație tehnico-economică faza DALI 10,00                 

servicii elaborare PT,DE, PAC/PTE 68,00                 

asistență tehnică din partea proiectantului 17,00                 

servicii verificare tehnică documentație tehnico-economică faza PAC/PTE 15,00                 

Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași-intersecție cu DJ201 (Mărculești); intersecție cu DN2A (Bucu)-

Scânteia-intersecție cu DN21

350,00               

DALI, studii specifice,expertiza tehnica, documentații și cheltuieli avize, acorduri, autorizații, servicii elaborare 278,00               

servicii verificare tehnică documentație tehnico-economică faza DALI,servicii verificare tehnică documentație tehnico- 45,00                 

asistență tehnică din partea proiectantului 27,00                 

Modernizare drum județean DJ 201 tronson Orezu (intersectie DJ201B) - Piersica - Bordușelu (iesire localitate), 

km 35+400-45+500

2.045,00            

taxe, avize, acorduri / studii, taxe și cote CSC, ISC 150,00               
elaborare PT+DE+PAC+asistență tehnică 854,00               
verificare proiect tehnic 41,00                 
execuție lucrări 1.000,00            

Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești, km 57+000-84+000 25.479,00          

Modernizare drum județean DJ 201: Tronson I DN2 Coșereni - Axintele - Orezu, km 0+000-35+400 61.077,00          

Modernizare și reabilitare DJ212: Limită județ Brăila-Luciu-Mihail Kogălnieanu-intersecție DN2A, intersecție cu 

DJ201-Lăcusteni-Platonești-Movila-Fetești 

510,00               

DALI, studii specifice,expertiza tehnica, documentații și cheltuieli avize, acorduri, autorizații 142,00               

servicii verificare tehnică documentație tehnico-economică faza DALI 18,00                 

servicii elaborarePT,DE, PAC/PTE 244,00               

asistență tehnică din partea proiectantului 62,00                 

servicii verificare tehnică documentație tehnico-economică faza PAC/PTE 44,00                 

Modernizare drum judetean DJ203E  Cazanesti-Cocora, km 0+000-km 12+800 4.940,00            

executie lucrari 4.940,00            

Modernizare drum județean DJ203F, DN2C (Grivița) - Smirna-Iazu-Scînteia-Valea Ciorii- DN21A, km 0+000-

25+350

30.906,00          

Semnale-simbol de marcare a intrărilor/ ieșirilor rutiere din județ 185,00               

SF, studii topografice, studiu geotehnic, studiu topografic, documentaţii certificat urbanism și avize, acorduri, taxe 95,00                 

documentații de obținere avize, acorduri, taxe avize, acorduri 24,00                 

intocmire documentatie faza PT, detalii de executie, proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire (PT+DE+PAC) 52,00                 

verificare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului in perioada de executie 14,00                 

Realizare și reabilitare de trotuare și piste pentru biciclete, parcări și intersecții pe drumurile județene care 

traversează intravilanul UAT-urilor din județul Ialomița

160,00               

elaborare SF, studii, documentatii avize, acorduri                160,00 

Studiu  - Testul investitorului privat prudent 50,00                 

Studiu privind efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice aflate în administrarea CJI 275,00               

Servicii de prelungire autorizații CNAIR pentru montare table indicatoare pentru ”Restricții de circulație pe 

podul peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212 și podul peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A” - taxe,avize, 

acorduri

8,00                   

Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212 415,00               

DALI, studii specifice, documentații și cheltuieli avize, acorduri 75,00                 

servicii verificare tehnică documentație tehnico-economică faza DALI 10,00                 

servicii elaborare PAC/PTE 228,00               

asistență tehnică din partea proiectantului 52,00                 

servicii verificare tehnică documentație tehnico-economică faza PAC/PTE 25,00                 

cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri, autorizații 25,00                 

Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă 363,00               
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servicii elaborare SF, studii specifice, documentații avize, acorduri                  88,00 

servicii verificare tehnică documentație tehnico-economică faza PAC/PTE                  20,00 

servicii elaborare PAC/PTE                176,00 

asistență tehnică din partea proiectantului                  44,00 

servicii verificare tehnică documentație tehnico-economică faza SF                  10,00 

cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri, autorizații                  25,00 

Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101B 323,00               

DALI, studii de teren, documentații și cheltuieli avize, acorduri                  80,00 

servicii verificare tehnică documentație tehnico-economică faza DALI                  10,00 

servicii elaborare PAC/PTE                153,50 

asistență tehnică din partea proiectantului                  38,00 

servicii verificare tehnică documentație tehnico-economică faza PAC/PTE                  16,50 

cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri, autorizații                  25,00 

Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița pe DJ 302 75,00                 

DALI, studii de teren, documentații și cheltuieli avize, acorduri                  65,00 

servicii verificare tehnică documentație tehnico-economică faza DALI                  10,00 

Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A 332,00               

DALI, studii de teren, documentații și cheltuieli avize, acorduri                  65,00 

servicii verificare tehnică documentație tehnico-economică faza DALI                  10,00 

servicii elaborare PAC/PTE                171,00 

asistență tehnică din partea proiectantului                  43,00 

servicii verificare tehnică documentație tehnico-economică faza PAC/PTE                  18,00 

cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri, autorizații                  25,00 

  Active financiare - Participare la capitalul social al societăților comerciale             1.728,00 

CHELTUIELI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - buget instituții finanțate din venituri proprii și subvenții 1.156,00            

Cap. 54 02 Alte servicii publice generale 35,00                 

54 10 10 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 35,00                 

cheltuieli capital 35,00                 

calculatoare 20,00                 

licente 15,00                 

Cap. 65 10 Învățământ 416,00               

65 10 07 04 Școala Profesională Specială "Ion Teodorescu" 190,00               

cheltuieli capital 190,00               

   reabilitare gard 190,00               

65 10 07 04 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 226,00               

cheltuieli capital 37,00                 

 licente 20,00                 

laptop 7,00                   

imprimanta multifunctionala 10,00                 

proiecte cu finantare europeana 189,00               

Proiect Tehni COOL II - Îmbunătățirea accesului la activități de învățare în mediul de muncă real pentru elevii 

învățământului profesional și tehnic

189,00               

66 10 Sanatate 80,00                 

66 10 06 03 Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți-Târg 80,00                 

cheltuieli capital 80,00                 

grup electrogen cu automatizare 80,00                 

Cap. 67 10 Cultura 625,00               
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67 10 03 03  Muzeul Național al Agriculturii Slobozia 260,00               

cheltuieli capital 260,00               

casă tradițională românească 90,00                 

amenajare curte interioară Muzeul Național al Agriculturii 95,00                 

studiu DALI pentru lucrare reparații capitale reabilitare curte interioară muzeu - asfaltare 5,00                   

echipamente IT si aparatură birotică 35,00                 

reactualizare studiu DALI casa tradițională românească 35,00                 

67 10 03 03  Muzeul Județean Ialomița 85,00                 

cheltuieli capital 85,00                 

barcă cu motor la baza de cercetare Bordușani - Popina 25,00                 

SF pentru reorganizare incintă muzeu 60,00                 

67 10 03 30 Biblioteca Județeană ”Stefan Bănulescu” Ialomița 30,00                 

cheltuieli capital 30,00                 

dispozitiv de sterilizare a cărților și spațiului interior 30,00                 

67 10 03 30 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 40,00                 

cheltuieli capital 40,00                 

boxe pasive 9,00                   

laptopuri 18,00                 

costume populare 13,00                 

67 10 03 14 Centrul Cultural "Ionel Perlea" 210,00               

cheltuieli capital 210,00               

sistem detecție incendiu 180,00               

laptopuri 15,00                 

proiect soluție de amenajare/decorare spațiu etaj 15,00                 

TOTAL CHELTUIELI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE- buget fonduri externe nerambursabile 676,00               

Cap 68.02  Asistenta sociala 676,00               

68.08.06 Familie și copii 676,00               

proiecte cu finantare europeana 676,00              

VIP-PLUS Voluntariat-Inițiative-Profesionalism, pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din 

comunitățile vulnerabile

676,00               
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