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PROIECT DE HOTĂRARE NR.
privind aprobarea rectificării bugetului general al jude ţului Ialomi ţa, pe anul 2021

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Avănd in vedere:
.220/ 202/11 din
Referatul de aprobare nr.
.2021 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Adresa hr. ILG-STZ 23759/16.09.2021 a Administra ţiei Judeţene a Finan ţelor Publice lalomi ţa,
Examinănd:
- Raportul comun de specialitate nr. c2,2024,Ziotgi—R
din
.2021 al Direc ţiei Buget
Finanţe ş i al Direcţiei Investitii şi Servicii Publice;
din
al Comisiei economico-financiar ă, protectia mediului şi turism;
- Avizul nr.
- Avizul nr.
din
al Comisiei juridice, de disciplin ă, drepturi, obligaţii ş i
incompatibilit ăţi;
- Avizul nr.
din
al Comisiei pentru munc ă, sănătate, asisten ţă social ă i familie;
-Avizul nr.
din
al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare
regional ă, protecţia mediului ş i turism;
din
-Avizul nr.
al Comisiei pentru inv ăţămant, cultură, culte, tineret, colaborarea
Cu societatea civil ă i relaţii externe;
In conformitate Cu:
- prevederile Hot ărării Consiliului Judeţean lalomi ţa nr. 70 din 27.04.2021 privind aprobarea
bugetului general al jude ţului lalomiţa, pe anul 2021, cu modific ările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările ş i completările
ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i alin. (3) lit, a) din Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvemului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările ş i completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- prevederile Ordonan ţei de Urgen ţă a Guvernului nr. 97/2021 privind rectificarea bugetului de
stat pe anul 2021;
In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modific ările i completările ulterioare,

0 .9
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HOTĂWAŞ TE:
Art.1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului local al jude ţului lalomiţa pe anul 2021, pe sec ţiuni,
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole i alineate, la venituri in sum ă de 325.056,40 mu i lei, la
cheltuieli in sum ă de 413.133,40 mu i lei, cu un deficit de 88.077,00 mii lei, deficit cc va fi acoperit din
excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face parte integrant ă din prezenta
hotărăre.
(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 88.077,00 mu i lei ca surs ă de
finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local.
Conslliul Judetean lalomita
Cod FP -07-02, ed. 2, vers. 0
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Art.2 Influenţele prevazute la art. 1 sunt detaliate in anexa care face parte integrant ă din prezenta
botărăre.
Art.4 Sc imputerniceşte Direc ţia Buget Finan ţe ş i Direcţia Investi ţ ii şi Servicii Publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa s ă introducă modific ările si complet ările in
structura bugetului jude ţului lalomiţa, inclusiv in sinteza programelor, programul de investi ţ ii publice,
numărul de personal ş i fonduf de salarii de baz ă ş i in bugetul general consolidat, pe anul 2021.
Art.5 Prevederile prezentei hot ărări vor fi aduse la indeplinire de c ătre directiile din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita, punerea in aplicare fiMd asigurat ă de
preşedintele Consiliului Judetean
Art.6 Prezenta hot ărăre devine obligatorie ş i produce efecte de la data aducerii la cuno ştinţă
pub lică.
Art.7 Prim grija Seeretarului General al Jude ţului lalomi ţa, prezenta hot ărke va fi comunicat ă
direeţiilor de specialitate implicate şi Instituţie1 Prefectului — Jude ţul Ialomiţa, urmănd a fi publicat ă pe
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţ iunea "Monitorul Oficial al Jude ţului".

PRE ŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Seeretarul General al judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot ărăre privind aprobarea rectific ă rii bugetului general al judetului
pe anul 2021

Prin proiectul de hotărare supus dezbaterii Consiliului Jude ţean Ialomi ţa se propune rectificarea
bugetului jude ţului Ialomiţa, pe anul 2021.
Propunerea este fundamentat ă prin dispoziţ iile Ordonantei de Urgen ţă a Guvernului or. 97/2021
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, ale art. 19 aim. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modific ările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonantei de
Urgenţă a Guvernului nr. 57 12019 privind Codul administrativ, cu modific ările ş i completările ulterioare,
conform eărora pe parcursul exerei ţiului bugetar, la propunerea fundamentat ă a ordonatorului principal de
credite, se poate realiza rectificarea bugetului jude ţului cu aprobarea autorit ăţii deliberative.
Prezenta rectificare vizeaz ă următoarele:
• includerea in bugetul judeţului lalomiţa, pentru anul 2021, a sumelor alocate prin Ordonan ţa de
Urgenţă a Guvemului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat, respectiv a sumei de
181,00 mu i lei, reprezentand sume defalcate din taxa pe valo area ad ăugată pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul jude ţelor;
• suplimentarea bugetul judetului lalomita, pentru anul 2021, Cu surna de 3.294,00 mu i lei, atat la
venituri cat ş i la cheltuieli, cu sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru finantarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene i comunale i cu suma de 148,00 mu i lei, reprezentand sume
defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate prin Ordonan ţa
de Urgentă a Guvemului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat;
• majorarea veniturilor incasate din donatii ş i sponsoriz ări cu suma de 3,30 mil lei;
• suplimentarea cu suma de 22,00 mu i lei a surselor de fmanţare alocate proiectului „ Eurobunicii reducerea num ărului de bătrăni vulnerabili in comuna Valea Ciorii, judJalornita, prin furnizarea de
servicii sociale", demlat de Direc ţia General ă de Asisten ţă Socială i Protecţia Copilului lalomiţa pe
seama prefinanţărli incasate la aceast ă dată ;
• diminuarea cu suma de 43,00 mu i lei a cotelor i sumelor alocate din impozitul pe venit aferent anului
2021, aşa cum rezultă din adresa ILG-STZ 23759 / 16.09.2021 a Şefului Administraţ iei Judeţene a
Finanţelor Publice lalomi ţa;
• intervenţii asupra unor credite bugetare prev ăzute in bugetul judeţului, aş a cum rezult ă din notele de
fundamentare elaborate de direc ţii le de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita.
De asemenea, Direc ţia General ă de Asistenţă Social şi Protecţia Copilului Ialomita fundamenteaz ă
şi solicită suplimentarea i redistribuirea unor credite bugetare cu suma de 1.117,00 mu i lei pentru asigurarea
cheltuielilor de personal.
Consil ul Judetean lalornita
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În raportul direcţillor de specialitate sunt detaliate influentele realizate asupra bugetului jude ţului , jar
in anexa la proiectul de hot ărăre sunt reflectate influen ţele propuse care dup ă aprobare vor fi operate in
structura bugetului anului 2021 şi in anexcle acestuia.
Avănd în vedere c ă rectificarea bugetului general al jude ţului, pe anul 2021 indepline şte conditiile de
necesitate i oportunitate, propun Consiliului Jude ţean Ialomiţa adoptarea sa in forma ş i conţinutul prev ăzute
in project.

PRE ŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Redactat
Novac Ramona-Florentina

ANEXA
LA HOTĂRiREA NR.
/
.
.2021
privind aprobarea rectific ării bugetului general al Judetului lalomita, pe anul 2021
- mu i lei Nr.1

Denumirea indicatorilor

Program
actual

Influente

Program
reclificat

01

1

2

3

4=2+3

BEGET LOCAL

VENITAIRI. :-:ECŢIUNEA DE FUNCTIONARE.
capitol / subcapitol
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit
04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
11.02,01 Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru drumuri
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale
37.02.01 Donatii §i sponsorizări
37.02,03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
VgN,11:.0.104S'ECTI1JINEA'DE:DEil/OLTARE
,
capitol / subcapitol
37.02.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
48.02.02.03 Prefmanţare
Eurobunicii - reducerea numeirului de batriini vulnerabili in comuna Valea
Ciorii, jud.Ialomita, prin furnizarea de servicii sociale
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122.898,10

1.280,30

.124.178,40

27.868,00

-37,00

27.831,00

3.902,00

-6,00

3.896,00

34.552,00
2.841,00

181,00
3.294,00

34.733,00
6.135,00

39.506,00
14,10

148,00
3,30

39.654,00
17,40

0,00

-2.303,00

-2.303,00

, ' 8.553,00
0,00
37,00

2.303,00
22,00

2.303,00
59,00

22,00

22,00

44,00

.q.$?8 ;

, CHELTUIELIECTILINEApE ITNCTIONA

'tt.1:

Paragraf : 54,02.01.03 Autorit ăti executive
'.
Articol / alineat
59.17 Despăgubiri civile
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

:i

. 2.325,0 • .200.878,11.0.

.•.:'

MIA:1.0'A

12208,1 , , ' 280,30

124.178,40

10.745,41

0,00

19.745,41

550,00
269,00

120,00
-120,00

670,00
149,00

478,00

,00riqo

Para graf . : 65.02.03.01 „invăţăinânt pre şcolar
Articol / alineat
57.02.02 Ajutoare sociale in natură

- 779,0
769,00

-178,00

591,00

ParagTaf : 65:02.03.01Inyăţământ primar
Artieol / alineat
57.02.02 Ajutoare sociale in natură

1.996,00

s -7516,00

1.480,00

1.986,00

-516,00

1.470,00

Paragraf :..65.02.04.0 I 'inVăţătnant s.ecilndar inferior -:'
Articol / alineat
57.02.02 Ajutoare sociale in natur ă

1.679,00

-137,00

1.542,0Q

1.669,00

-137,00

1.532,00
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Deuumirea indicatorilor

Program
actual

Influente

1

2

3

crt.

01

Subcapitol : 68.02.04 Asistentă aeordatd persoanelor in varstă - DGA sPc =
Cămin pentru Persoane Varstnice Balacin
Articol / alineat
.
10.01.0 1 Salarii de bază
sume defalcate TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivetul judelului
alocatii din surse proprii
Subeapitol ': 68.02.04 Asistent ă acordată persoanelor in varstă - DGASPC Centrul pentruPeroarie V4stn1ce Fierbinti .
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
Paragraf : 68.02.05.0213 ASikent.ă sOcială in caz de invaliditate '... DGASPC
Centrul de ingrijire şi Asistentă Slobozia
Articol / alineat
20.03.01 Hrană pentru oameni

: Pa ragra.f,:: 68.02.-05:02C Asislenla social ă in caz de invaliditale - DGAspc
;Centrtil tle:abilitare ş i reabilhare pentru persoane adulte cu dizabilit ăţi :Movila
Articol / alineat
20.03.01 Hrană, pentru oameni
Paragi-af.: 68.02.05:02EAsig1ent ă soaală in caz de invaliditate- DGASPC Centtnide=;abilitare .1 reabilitare *tilt persoane adulte Cu dilabilităţi ,,Kalitia
Maria .Slohozia
Articol / alineat
20.03.01 Hrană pentru oameni

:Paragi.af.: 84.02.03.01 1:Ifni-Mai şi poduri
Articol / alineat
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru intretinere şi functionare
sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene
alocatii din surse proprii

7

:.; 4.1:TINEA :;INI:::;.14:, :zvoi;rAfiE

Paragra f :'31..02.01:03'AntOrit ăti executive
Artieol / alineat
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
Dotări independente - autoturism
Dotări independente - Stalk de inc ărcare autoturism 'in regim de
functionare hibrid
71.01.30 Alte active fixe
Eficientizare energetică said de spectacole „EUROPA", foaier si centrul de
informatii pentru cetateni
elaborare expertiz ă tehnic ă
Pagina 2

2.526,00

90,00

. 2:616,00

1.160,00

90,00

' 1.250,00

238,00
922,00

1.012,00
-922,00

1.250,00
0,00

2.279,00

-55,00

, :2.224,00

1,000,00

-55,00

945,00

6.954,10

2,10

6.956,20

754,10

2,10

756,20

,2.447,60

0,60

2.447,60

200,00

0,60

200,60

2.531,00

..0,60

2.531,60

203,00

0,60

203,60

20:062,00

1 082,00

21.144,00

14.490,96

1.082,00

15.572,96

16361,00

90;00

17.352,00

16.361,00
2.841,00
13.520,00

991,00
3,294,00
-2.303,00

17.352,00
6.135,00
11.217,00

_. 286 630,00
,.

, 4=2+3

SI

Subcapitoh: 68:02.06 'A Slitentă 's ocia Id .Pentru.' fa tnilie i cOpn -1) rec ţia Generala
de -AsiSierifil Socială ş i PrOtedria Copilului laloinita
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază

, CITELTUTEI:1.!:, '

Program
rectificat

..,2, .- 325,0_11. _ 40:954:;0,0

2.177,00

: „f;:;77;06

2.254,00

740,00
250,00

0,00
-15,00

740,00
235,00

0,00
1.314,00

15,00
77,00

15,00
1.391,00

0,00
0,00

77,00
20,00

77,00
20,00

- mu i lei Nr.1

Denumirea indicatorilor

Influente

crt .
0

Program
actual

Program
reetifi cat

1

2

3

4=2+3

elaborare audit energetic
taxe pentru obtinere avize, acorduri
documentatie tehnico economicA faza DALI
verificare tehniCA. DAL1

0,00
0,00
0,00
0,00

15,00
20,00
18,00
4,00

15,00
20,00
18,00
4,00

150,00

32,00

182;00

24,00

5,00

29,00

Eurobunicii - reducerea numărului de bătrăni vulnerabili in comuna Valea
Cioril, judialomita, prin furnizarea de servicii sociale
58.02.02 Finantarea externă nerambursabilâ

12,00
126,00

5,00
27,00

17,00
153,00

Impreună pentru bunici - reducerea numărului de bătrăni vulnerabili 'in
comuna Traianjud.lalomita, prin furnizarea de servicii sociale

63,00

10,00

73,00

Eurobunicii - reducerea numărului de beitrăni vulnerabili in comma Valea
Ciorii, judlalomita, prin furnizarea de servicii sociale

63,00

17,00

80,00

,
:: 8.678,00

.
19,00

8.668 00

4.075,00

-10,00

4.065,00

1.920,00

-10,00

1.910,00

780;00

.77,00

70300

780,00

-77,00

703,00

200,00

-77,00

123,00

100,00

-77,00

23,00

i 84.187,00

.-2303,00

186.490,00

154.860,00

2.303,00

157.163,00

1.174,00

2.303,00

3.477,00

.:138:9'77,00

0,00

88.977,09

Subcapitol : . 68.02.04 Asistenta a.cordat ă persbarielOr In vfirstă- - DGASPC -'
Pioiecte FEN Comuna Trojan şi Comuna Valea Ciorii
Articol / alineat
58.02.01 Finantarea natională

Subcapitol
.:68:.02:06
,
. .ik -teită. soCială .peritrik-famille.
...- . -,
, ş i cop!! Direetia
. GeneralA
.
de ASisterita:Sbcial ă şi PrOtectia Copilutui lalornita .
Articol / alineat
58.01.02 Finariţarea externă nerambursabild
Pasi spre viltor: 2 case tip familial si centru de zi pentru consiliere si sprijin
pentru copii si părinti
Strhca.pitol'...!;74.02.03 Re0Ceiea şi..controlul polu6.. Hi
Articol / alineat
71.01.30 Alte active fixe
Inveslitil prev ăzute prin PJGD : Extindere cokctare separată a deseurilor
reciclabile, Modernizare statii transfer (Fetesti, Urziceni), construire statii
noi de transfer, Stalk de sortare pentru deseurile reciclabile colectate
separat, Reabilitarea statiei de sortare Tăndărei, Stalk compostare inchisei
pentru biodeseuri colectate separat
Servicii de consultant ă pentru elaborarea aplicatiei de finantare (cerere de
finanţare cu docurnente suport, raport cu privire la asistenţa tehnic ă pe
parcursul evaludrii aplica ţiei)
.N.'ragraf :-..84:02.03.01 Drumuri şi poduri: .
Articol / alineat
71.01.01 Construc ţii
Modernizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B) Piersica-Borduselu (iesire din local/late)
: DEFICIT. Şcetiunca dc .D6'AFoltare
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RAPORT
la proiectul de hotrulre privind aprobarea rectificfirii
bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2021

Bugetul general al judeţului Ialomiţa pe anul 2021, aprobat prin Hot ărarea Consiliului Jude ţean
Ialomiţa nr. 70/2021, cu modific ările şi completările ulterioare, necesit ă aprobarea unor rectific ări in
structură şi volum, determinate de schimb ări intervenite pe parcursul execu ţiei bugetare atat in ceea cc
priveşte sursele de finanţare, cat şi priorităţile sectoriale pe capitole şi acţiuni.
Proiectul de hotărare propus spre aprobare de ordonatorul principal de credite vizeaz ă in principal
urrnatoarele :
0 includerea în bugetul judeţului Ialomiţa, pentru anul 2021, a sumelor alocate prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat,
respectiv a sumei de 181,00 mu i lei, reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finan ţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul jude ţelor, cu urm ătoarele
destinaţii:
• finanţarea căminelor pentru persoane varstnice : +1.012,00 mu i lei;
• finanţare „Programul pentru sea al Romaniei„: -831,00 mu i lei;
0 suplitnentarea bugetului jude ţului Ialomita, pentru anul 2021, cu suma de 3.294,00 mu i lei,
atat la venituri cat şi la cheltuieli, cu sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judetene şi comunale şi cu suma de 148,00 mui
lei, reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale, alocate prin Ordonanţa de Urge*" a Guvemului nr. 97/2021 cu privire la
rectificarea bugetului de stat;
0 majorarea veniturilor incasate din donaţii şi sponsorizări cu suma de 3,30 mu i lei;
0 suplimentarea cu suma de 22,00 mu i lei a surselor de finanţare alocate proiectului „
Eurobunicii - reducerea num ărului de bătrăni vulnerabili in comuna Valea Ciorii,
judialomita, prin fumizarea de servicii sociale", derulat de Direc ţia General ă de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa pe seama prefinan ţării incasate la aceast ă data;
0 diminuarea cu suma de 43,00 mu i lei a cotelor i sumelor alocate din impozitul pe venit
aferent anului 2021, a şa cum rezult ă din adresa ILG-STZ 23759 / 16.09.2021 a Sefului
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomi ţa;
0 intervenţii asupra unor credite bugetare prev ăzute in bugetul judeţului, aşa cum rezultd din
notele de fundamentare elaborate de direc ţiile de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Ialomiţa, respectiv:
• majorarea cu suma de 120,00 mu i lei a creditelor bugetare alocate pentru acordarea
unor despăgubiri civile şi cheltuieli de judecată către S.C. Apasco S.A. conform
Sentintei Civile nr. 74/2020;
• alocarea sumei de 15,00 mu i lei pentru achizi ţionarea i montarea unei sta ţii de
incărcare autoturism in regim de func ţionare hibrid; suma necesar ă a fost
disponibilizată din creditul bugetar alocat pentru achizi ţionarea autoturismului
hibrid;

•

includerea in Programul de investitii aferent anului 2021 a obieetivului
„Eficientizare energetic ă sală de speetacole „Europa", foaier şi centnil de informatii
pentru cetăteni" cu suma de 77,00 mu i lei; suma necesar ă a fost disponibilizată din
creditul bugetar alocat pentru servicii de consultant ă pentru elaborarea aplicatiei de
finantare aferent ă investitiilor prev ăzute prin Programul Judetean de Gestionare a
De şeurilor;
• suplimentarea cu suma de 2.303,00 mu i lei a ereditelor bugetarea alocate
obiectivului „Modernizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie
D.T201B) - Piersica-Bordu şelu (ieşire din localitate)", sum ă necesară realizării
tronsonului de 0,977 km care face leg ătura cu DJ 201 Tronson I DN2- Co şereniAxintele-Orezu ; fondurile necesare derul ării acestui obiectiv sunt asigurate prin
vărsăminte de surse din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare, respeetiv diminuarea surselor de echilibrare alocate lucr ărilor de
intrefinere drumuri judetene;
Directia General ă de Asistent ă Socială şi Protectia Copilului Ialomita fundamenteaz ă ş i solicită
suplimentarea şi redistribuirea unor credite bugetare cu suma de 1.117,00 mu i lei pentru asigurarea
cheltuielilor de personal. Sursele de finaritare ale acestor cheltuieli sunt cele acordate prin rectificarea
bugetului de stat, precurn ş i din economiile inregistrate pe uncle categorii de cheltuieli finantate din
sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată. De asemenea, prin nota de fundarnentare, directia
propune redistribuirea sumei de 10,00 mu i lei de la proiectul „Paşi spre viitor: 2 case tip familial şi
centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru copii şi părinti" la proiectul „impreun ă pentru bunici reducerea num ărului de bătrăni vulnerabili in comuna Traianjuddalomita, prin furnizarea de servicii
sociale"
Influentele propuse, prevăzute la partea de venituri şi la cheltuieli, sunt detaliate in anexa la
proiectul de hotărare, iar dup ă aprobare vor fi operate in structura bugetului pe anul 2021 ş i in
celelalte anexe ale bugetului judetului.

Directpr executiv,
Mihael Moroianu

Director executiv,
Cristian Vlad

)414,

Consilier,
Tamp. Năstase
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Si Executtei Bugetelor

Nr.ILG STZ 23759/16.09.2021

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
In atentia domnului presedinte
Va transmitem mai jos, cotele si sumete defalcate din impozitut pa venit,
pentru cote defalcate din impozit pe venit 15%, pentru sume atocate din impozitul
pa venit pentru echilibrarea bugetetor si a sunnetor
defalcate din taxa pa
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor Locale, repartizate conform
prevederilOr Ordonantei de Urgenta a Guvernutui nr.97 / 2021 cu privire la rectificarea
bugetutui de stat pa anut 2021, aprobate prin Dedzia nr.10 /2021 a Sefului Administratiei
Judetene a Finantetor Pubtice latomita .
- mu i lei -

Nr.

Denumirea indicatorulut

Influente an

1

2

crt.
0

Cote si sume defatcate din impozitut pa venit(cod
0402)
Cote defalcate
04.02.01)

din

impozitul

pa

venit (cod

.

din cotete din impozitut pa venit
Sume alocate
pentru echilibrarea bugetetor locate (cod 04.02.04)

.

Sume defatcate din taxa pa valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor privind drum urile
judetene (cod 11.02.05)

.

Sume defaLcate din taxa pa valoarea adaugata
pentru echitibrarea bugetelor locate (cod 11.02.06)

-

-

43
37

- 6

3294
148

La repartizarea sumelOr s-au avut in vedere prevederile art.19 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernutui nr.97/2021 si Ordinut nr.1147/2021 Cu privire la modelut de calcul privind
repartizarea pa unitatile administrativ - teritoriate a sumetor primite conform OUG
97/2021.
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In conformitate cu
- prevederite art 19 alin (1) tit d3 din OUG nr.97/2021, sumele defalcate din
impozitut pe vent, pentru cote defalcate din impozit pe venit 15%, pentru sume
alocate din impozitut pe venit pentru echilibrarea bugetelor si a a sumetor
defalcate din taxa pe vatoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale,
Ordinut nr,1147/2021 cu privire La modelut de calcul privind repartizarea
pe unitatile administrativ teritoriale a sumelor primite conform OUG 97/2021
privind rectificarea 'sumelor defalcate sin' TVA si a cotelor din iMpozitul • pe venit
estimat a fl incasat La bugetul de stat. Sumele de mai sus trebuie avute in vedere la
rectificarea bugetului pe anul 2021.

Cu stima,

B dul M. asarab, nr, 14,
-

Slobozia, lalomita
Tel :0243/235191

Document care corqine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Page 2/2

