
Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

ROMANIA 
CONSILIUL AMMAN IALOMITA 

Slobozia - Pia0 Revoiu ţ iei Nr. 
web: www.cicnet.ro  

e-mail: cji@cicnet.r0  

PROIECT DE HOTĂ R4RE NR. 
privind aprobarea reetzfîcă rii bugetalui general al judeţ ului Ialomiţ a, pe anul 2021 

Consiliul Judeţ ean 
Avand in vedere: 

Referatul de apro bare nr. ( .-Y 90q72021  - k. din 19  .11.2021 al Preş edintelui 
Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, 

Examinand: 
- Raportul comun de specialitate nr.  02'494472021  - I—  din 15   .11.2021 	Direcţ iei 

Buget Finanţ e ş i Direcţ iei Investifii ş i Servicii  Pub lice; 
- Avizul nt. 	/2021 - 	din 	.11.2021 al Comisiei pentru muncei, s ă ndtate, 

asistenţă  sociald familie; 
- Avizul nr, 	/2021 - 	 din 	.11.2021 al Comisiei juridice, de disciplind, 

drepturi, obligaţ ii ş i incornpatibilităţ i; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.11.2021 al Comisiei economico-financiare ş i 

agriculturei; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.11.2021 al Comisiei pentru inveiteimant, culturd, 

culte, tineret, colaborarea cu societatea  civ ilă  ş i relaţ ii externe; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	din _J. '.2021 	Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regionald, protecţ ia mediului ş i turism, 
In conformitate cu: 

prevederile Hoteirdrii Consiliului Juderean Ialomiţa nr. 70 din 27.04.2021 privind 
aprobarect bugetului general al judeţului lalomiţ a, pe anul 2021, cu rnodificeirile ş i completcirile 
ulterioare; 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice  locale, cu modificeirile ş i 
completeirile ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i alin. (3) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţ et a 
Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu modificeirile completdrile ulterioare; 

prevederile Ordonanţ ei de Urgenţ ei a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarect unor 
mdsuri de spri j in decontate din fonduri europene, ca urmare a rdspă ndirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada steirii de urgenţ d; 

prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2021, cu modificdrile 
complet exile ulterioare; 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificdrile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă R Ă $TE: 

Arid (1) Se aprobd rectificarea bugetului local al judeţ ului Ialomiţa pe anul 2021, pe 
secţ iuni, cap itole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, la venituri in sumă  de 
327,943,40  mu i lei, la cheltuieli in sumd de 417.371,40  mu  i lei,  cu un deficit de  89_42_8,00  mu i lei,  



cieficit  cc va ft acoperit (tin excedentut anutut precedent, potrivit punctutut I din anexa care face 
parte integrantd din prezenta hoteirare. 

(2) Se aprobei utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 89.428,00 mii lei ca 
sursei de finanţ are a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului 

Art 2 Se aprobei utilizarea din excedentul amdui precedent a unor sume pentru 
acoperirea temporctrei a golurilor de easel provenite din decalajele intre veniturile ş i cheltuielile 
sectiunilor de functlonare i dezvoltare in anul 2021, in limita sumei de 500,00 mii lei. 

Art.3 (1) Se aprobei rectificarect bugetuhti institutiilor pub/ice subordonate Consiliului 
Judetean lalomita, finantate din venituri proprii ş t subventii din bugetul local, pe anul 2021, pe 
sectiuni, capitole, sub capitole, paragrafe, titluri, articole ş t alineate, la venituri in sumci de 
18.926,50 mii lei, la cheltuieli in sumd de 18.949,50 mii lei, Cu un deficit de 23,00 mu i lei, deficit 
cc va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului II din anexa care face parte 
integrantd din prezenta hotdreire. 

(2) Se aprobd utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 23,00 mu i lei ca sursd 
de finantare a cheltuielilor sectlunii de dezvoltare a bugetului institutillor pub lice finantate din 
venituri proprii ş i subventii din bugetul local. 

Art.4 Influentele preveizute la art. 1, 2 si 3 sunt detaliate in anexa care face parte 
integrcintd din prezenta hoteireire. 

Art. 5 Se frnputerniceste Directia Buget Finante ş i Directia Investitii ş i Servicii Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetectn Ialomita să  introducei modificdrile ş i 
completdrile in structura bugetului judetului Ialomita, inclusiv in sinteza prograrnelor, 
pro gramul de investilii pub/ice, numeirul de personal si fondul salariilor de bazd si in bugetul 
general consolidat, pe anul 2021. 

Art.6 Prevederile prezentei hoteirdri vor  Ji aduse la `indeplinire de ceitre direcţ iile din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomita ş i instituţ iile subordonate, 
punerea in aplicare fiind asiguratei de presedintele Consiliului Judelean Ialomita. 

Art.7 Prezenta hoteireire devine obligatorie si produce efecte de la data aduceril la 
cunostinţ ei 

Art8 Prin grija Secretarului General al Judemlui Ialotnita, prezenta hoteireire va fi 
comunicatd, spre ducere indeplinire, directiilor de specialitate implicate si institutiilor 
subordonate Consiliului Judetean Ialotnita, si, spre stiintd, Institutiei Prefectului — Judetul 
Ialomita, urmeind a )7 publicatd pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialoinita Sectiunea "Monitorul 
Oficial al Judetului". 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al judeţ ului Ialotniţa 

Adrian Robert IONESCU 

V/L-11 

Rd/Oc 
TGV 



ANEXA 
LA HOTĂ RAREA NR. 	/ 	.11.2021 

pe anul 2021 
-  ml! lei - 

privind aprobarea rectific ă ril bugetului general al Judetului IaIomita, 

Nr.1 	 Denumirea indicatorifor 

crt. 

Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0 I 	 1 2 3 4=2+3 

I BUGET LOCAL 

..:IIitAL: VENITIJM: 3210800 .'• 	858,,50 ; 327.943,40 

[ 
VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 125.925,90 	-949,50 	124.976,40 
capitol! subcapitol 

37.02.01 Donatii ş i sponsoriz ă ri 19,90 1 	0,50 20,40 
37.02.03 Vă rsă minte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 
a bugetului local (Cu sernnul minus) -2.303,00 -1.670,00 -3.973,00 
42.02.82 Sume alocate pentru stimulentul de rise 0,00 720,00 720,00 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 201.159,00 1.808,00 	202.967,00 

[capitol / subcapitol 
37.02.04 Vă rs ă minte  din - ectiunea de functionare 2.303,00 L670,00 3.973,00 
42.02.69 Subventii de la bugetul de stat are bugetele locale necesare sus ţ inerii derul ă rii 
proiectelor finan ţ ate din fonduri exteme nerambursabile (FEN) postaderare aferente 
perioadei de programare 2014-2020 4.223,00 19,00 4.242,00 

Craş terea eficienlei energetice pentru Cledirea Comandamentului - Pavilion A 
(Central Militar Judelean Ialamita) 0,00 19,00 19,00 

48.02.01.01 Sume primite in contul pl ă tilor efectuate in anul curent 14.888,00 119,00 15.007,00 
Creyterea eficienjei energetice pentru adairea Comandamentului - Pavilion A 
(Central Militar Jade lean lalomila) 0,00 119,00 119,00 

- AptAt OIELTvgid,r7: . .: 
7 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 125.925,90 	-949,50 	124.976,40 
I 

Paragraf: 51.02.01.03 Autorit ă ti executive 	 19.638,41 	-1.145,00 	18.493,41 
Articol / alineat 

10.01.01 Salarii de bază  12.448,60 -100,00 12.348,60 
10.01.17 Indemniza ţ ii de hrană  475,00 -50,00 425,00 
10.01.30 Alte drepturi salariale in bani 300,00 -150,00 150,00 
20.01.08 Po ş t ă , telecornunicatii, radio, iv, internet 205,00 -50,00 155,00 
20.01.09 Materiale ş i prestă ri de setwicii cu caraeter functional 324,00 -50,00 274,00 
20.02 Reparatii curente 150,00 -100,00 50,00 
20.06.01 Deplas ă ri intern; deta şă ri, transferă ri 100,00 -30,00 70,00 
20.06.02 Deplas ă ri in stră ină tate 100,00 -50,00 50,00 
20.12 Consultant ă  ş i expertiz ă  150,00 -80,00 70,00 
20.1 3 Weg ă tire profesional ă  150,00 -80,00 70,00 
20.30.01 Reclamă  ş i publicitate 40,00 -20,00 20,00 
20.30.02 Protocol ş i reprezentare 161,00 -50,00 111,00 
20.30.03 Prime de asigurare non-viat ă  25,00 10,00 35,00 
20.30.30  Alto cheltuieli cu lainuri ş i servicii 1.958,74 -294,00 1.664,74 

 	59.22 Actiuni Cu caracter ş tlintific ş i social -cultural 91,00 -51,00 40,00 

Subcapitol : 65.02.50  Alto chehuieli in domeniul inv ălă mă ntului 306,00 	-125,00 	181,00 
I Articol / alineat 
I 	59.22 Actiuni Cu caracter ş tiinţ ific 0 social -cultural 306,00 -125,00 181,00 

I 
Subcapitol: 68.02.04 Asisten ţă  acordat ă  persoanelor in varstă  - DOASPC - C ă tnin pentru 
Persoane Varstnice Balaciu 	 2.618,00 	75,00 	2.693,00 
Articol / alineat 

1_0-0_1_,G1Salnrii de bază  1 25Q00 41,00  1 297,00 
10.01.05 Sporuri pentru condi ţ ii de muncă  220,00 -31,00 189,00 
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- mii lei - 

Nr] 	 Denumirea indicatorilor 

crt. 

Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0 1 2 3 4=2+3 

10.01.13 Indemnizatii de delegare 1,00 -1,00 0,00 
10.01.17 Indemnizatii de brand 125,00 -12,00 113,00 
10.01.29 Stimulentul de rise 0,00 75,00 75,00 
10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munc ă  40,00 -3,00 37,00 

Subcapitol: 68.02.04 Asistent ă  acordat ă  persoanelor in vă rst ă  - DGASPC - Central pentru 
Persoane Vă rstnice Fierbinti 	 2.224,00 	55,00 	2.279,00 
Articol / alineat 

10.01.01 Salarii de baz ă  945,00 41,00 986,00 
10.01.05 Sporuri pentru conditii de munc ă  175,00 -31,00 144,00 
10.01.17 Indemnizatii de brand 100,00 -10,00 90,00 
10.01.29 Stimulentul de rise 0,00 55,00 55,00 

Paragraf: 68.02,05,02B Asistent ă  social ă  in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de 
ingrijire ş i Asistentă  Slobozia 	 7.042,40 	188,00 	7.230,40 
Articol / alineat 

10.01.01 Salarii de bază  3.591,00 10,00 3.601,00 
10.01.05 Sporuri pentru conditii de muncă  1.270,00 -10,00 1.260,00 
10.01.29 Stimulentul de rise 0,00 188,00 188,00 

Paragraf: 68.02.05.02C Asistent ă  social ă  in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de 
abilitare ş i reabititare pentru persoane adutte cu dizabilit ă ti Movila 	 2.557,60 	65,50 	2.623,10 
Articol / alineat 

10.01.01 Salarii de baz ă  1.220,00 25,00 1.245,00 
10.01.05 Sporuri pentru conditii de munc ă  500,00 -25,00 475,00 
10.01.29 Stimulentul de risc 0,00 65,00 65,00 
20.03.01 Hrană  pentru oameni 255,60 0,50 256,10 

Paragraf : 68.02.05.02 13  Asistent ă  social ă  i'n caz de irtvaliditate - DGASPC - Centrul de 
servicii de recuperare neuromotorie Slobozia 	 557,00 	0,00 	557,00 
Articol / alineat 

10.01.01 Salarii de bază  250,00 20,00 270,00 
10.01.05 Sporuri pentru conditii de munc ă  120,00 -20,00 100,00 

Paragraf : 68,02.05.02E Asistentd social ă  in eaz de invaliditatc - DGASPC - Centrul de 
abilitare ş i reabilitare pentru persoane addle cu dizabilit ă ti „Kalina ş i Maria„ Slobozia 	2.465,90 	63,00 	2.528,90 
Articol / alineat 

10.01.01 Salarii de bază  1.180,00 70,00 1.250,00 
10.01.05 Sporuri pentru conditii de muncă  590,00 -59,00 531,00 
10.01.17 Indeamizatii de hrană  115,00 -7,00 108,00 
10.01.29 Stimulentul de rise 0,00 63,00 63,00 
10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munc ă  47,00 -4,00 43,00 

Subcapitol: 68.02,06 Asisten ţă  socială  pentru farnilie ş i copii - Direc ţ ia General ă  de Asistenţă  
Sociald ş i Protectia Copitutui Ialomita 	 24.844,00 	274,00 	25.118,00 
Articol / alineat 

10.01.01 Salarii de bază  16.222,96 -15,00 16.207,96 
10.01,29 Stimulentul de rise 0,00 274,00 274,00 
10.03.07 Contributia asiguratorie pentru muncd 440,00 15,00 455,00 
20.01.09 Materiale ş i prestă ri de servicii cu caracter functional 674,00 -16,00 658,00 
57.02.01 Ajutoare sociale in numerar 0,00 16,00 16,00 

Subcapitol : 74.02.03 Reducerea ş i controlul polu ă rii 	 527,00 	-400,00 127,00 
Articol / alineat I 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri ş i servicii 500,00 	-(00,00  10_0,00 

I 
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- mil Iei - 

Nil 	 Denumirea indicatorilor 

crt. 

Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0 1 2 3 4=2+3 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 288.054,00 	4.341,00 	292.39500 

I 
Subcapitol: 60.02.02 Ap ă rare naţ ional ă  - Consiliul Jude ţ ean Ialomita 	 47,00 	114,00 	161,00 
Articol / alineat 

58.01.01 Finantarea na ţ ional ă  0,00 22,00 2200, 
Cresterea eficienlei energetice pentru Clă direa Comandamentului - Pavilion A 
(Centrul Militar Jude /can Ialomna) 0,00 22,00 22,00 

58.01.02 Finantarea extern)." nerambursabil ă  0,00 119,00 119,00 
Crasterea eficiernei energetice pentru Clă direa Comandamentului - Pavilion A 
(Centrul Militar Judelean Ialomila) 0,00 119,00 119,00 

58.01.03 Cheltuieli neeligibile 0,00 1,00 1,00 
CreVerea eficientei energetice pentru Clă direa Comandamentului - Pavilion A 
(Centrul Militar Jude/can Ialomila) 0,00 1,00 1,00 

71.01.30  Alto active fixe 47,00 -28,00 19,00 
Cresterea eficientei energetice pentru Clă direa Comandamentului - Pavilion A 
(Centrul Militar Jude/can "alumna) 47,00 -28,00 19,00 

elaborare proiect tehnic, detalii de execu ţ ie 18,00 
2,00T 

ł 8,00 Ĺ 	0,00 
asistentă  tehnică  din pat-tea proiectantului -2,00 	0,00 
verificare project tehnic 6,001 	-6,00 	0,00 
documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autoriza ţ illor 2,04 

I 	
-2,001 0,00 

Subcapitol : 61.02.05A Protec ţ ie civild ş i protectia contra incendiffor - Inspectoratul pentru 
Situatii de Urgenţă  „Barbu Catargiu" Ialomita 	 437,00 	3,00 	440,00 
Articol / alineat 

71,01.02 Maş ini, echipamente ş i mijloace de transport 319,00 3,00 322,00 
Dotă ri indepenclente - detector de metale 7,00 3,00 10,00 

Paragraf : 66,02.06.01 Spitale generale 60.164,00 	160,00 	60.324,00 
Articol / alineat 

160,001. 	532,00 71.01.30 Alto active fixe 372,00 
Clă dire multifunctional ă  pentru sustinerea activită lli Spitalului  Jude /can de Urgentă  
Slobozia 0,00 160,00 160,00 

elaborare documentatie tehnic ă  Studiu de fezabilitate - SF 0,00 150,00 150,00 
taxe, avize, autorizatii 0,00 10,00 10,00 

Paragraf: 67.02.03.02 Biblioteci publice judetene- Biblioteca Judetean ă  „ Stefan B ă nulescu," 
Ialomi ţ a 	 30,00 	19,00 	49,00 
Articol / alineat 

51.02.29 Alto transferuri de capital care institutii publice 30,00 19,00 49,00 

Paragraf: 67.02.05.01 Sport 	 0,00 175,00 	175,00 
Articol / alineat 

71.01.30 Alto active fixe 0,00 175,00 175,00 

Construire bază  sportivă  de inheres judetean in Municipiul Slobozia, Judelul Ialotnita 0,00 175,00 175,00 
studiu de fezabilitate 0,00 150,00 150,00 
taxe, avize, acorduri 0,00 15,00 15,00 
verificare telmic ă  a documentatiei 0,00 10,00 10,00 

Paragrafi 80.02.01.10 Programe de dezvoltare regional ă  ş i socială 	 14.125,00 	-230,00 	13.895,00 
Articol / alineat I 

55.01.42 Transfemri din bugetul local că tre asociatiile de dezvoltare intercomunitar ă  13.371,00 -230,00 13.141,00 

Paragraf: 84.02.03.01 Drumuri ş i poduri 	 183.490,00 	4.100,00 	187.590,00 
Articol / alineat 

71.01.01 Constructii 154.163,00 4.100,00 158.263,00 

Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Cosereni - Axintele - Orezu, /cm 0+000 - 35+400 , 77.655,00 4.100,00 81.755,00 

DEFICIT - Sectinnea de Dezvoltare 	 86.895,00 	.533,00 	89,428,00 
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_  mu ,e, _ 

crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0 1 2 3 4-2+3 

II 
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN 
VENITURI PROPRII AL INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN 
IALOMITA 

TOTAE VENITUR1 	 19,00 . 	18:926,50 

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 17.616,50 	0,00 	17.616$ 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.291,00 	19,00 	1.310,00 
Subcapitol 

42.10.70 Subven ţ ii de la bugetul de stat c ă tre institu ţ ii publice finantute partial sau integral 
din venituri proprii necesare sustineril derul ă rii proiectelor finantate din fonduri externe 
nerambursabiie (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 9,00 1,00 10,00 

Central Judetean de Resurse ,si Asistentc ă  Educalională  lalomita - TehniCOOL 2 - 
imbun ă tă firea accesului la activiteifi de invă lare 'in mediul de muncă  real pentru elevii 
invetf ă mdntului profesional ,si tehnic din judeful Ialamita 1,00 1,00 2,00 

43.10.19 Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 1.057,00 19,00 1.076,00 
Biblioteca Judeteană  "Stefan B ă nulescu" 30,00 19,00 49,00 

48.10.02.01 Sume primite in contul plă tilor efectuate in anul curent 7,00 '7,00 14,00 
Centrul Jude/can de Resurse ,si Asistent ă  Educatională  Ialomita - TehniCOOL 2 - 
Imbun ă tă tirea accesului la activită li de inv ă lare in mediul de mined real pentru elevii 
"invă tămantului profesional ,si tehnic din judeful Ialomita 7,00 7,00 14,00 

48.10.02.03 Prefinantare 217,00 -8,00 

-8,00 

209,00 
Centrul  Jude /can de Resurse ,si Asistent ă  Educalionala lalomita - TehniCOOL 2 - 
finbunată tirea accesului la activită fi de inv ă tare in mediul de munc ă  real pentru elevii 
inv ă tămantului profesional ,yi tehnic din judeful Ialomita 108,00 100,00 

1 
:TOT AL cutuT ma' 	 18.030,50 	19,00 	1894.9;50 

7 
CHELTUIELI - SECT1UNEA DE FUNCTIONARE 	 17.616,50 	0,00 	17.616,50 

7 	 I 
Paragraf: 65.10.07.04 inv ăţă rnă nt special - Scoala Profesional ă  Special ă  "Ion Teodorescu" 
Slobozia 	 1.229,00 	0,00 	1.229,00 
Articol / alineat 

20.01.03 Inc ă lzit, iluminat ş i fortă  motric ă  98,00 -18,00 80,00 
20.01.04 Ap ă ,canal ş i salubritate 22,00 -7,00 15,00 
20.01,08 Po ş tă , telecomunica ţ ii, radio, tv, intemet 8,00 -2,00 6,00 
20.01.30 Alte bunuri ş i servicii pentru intretinere ş i functionare 72,00 2000, 92,00 
20.30.30  Alto cheltuieli cu bunuri ş i servicii 101,00 7,00 108,00 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.314,00 	19,00 	1.333,00 
1 
I 
Paragraful 67.10.03.30 Alte servicii culturale - Biblioteca Judeteara "Stefan B ă nulescu" 
Ialomiţ a 	 30,00 	19,00 	49,00 

. 	I 'Articol / alineat 
I 	71.01.02 Ma ş ini, echipamente ş i mijloace de transport 30,00 19,00 49,00 

Dotă ri independente - Server 0,00 19,00 19,00 
I 

DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 23,00 	0,00 	23,00 

Pagina 4 



RJR SIMTEX 

.ER-1,1.71-1,11.4[DEVIE147 SYSTIEM 

LS-1:1 9001 

ROMANIA 

CONSIL UL JUDETEAN IALOMITA 

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

Slobozia - Plata RevoluVei Nr. I 
web: www.cicnetro 

cjlecicnet.ro 

PREYEDINTE Nr. 2 +V 9--  /2021 -Rs  din 1,3 .11.2021 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă rtire privind aproharea rectificdrii bugetului 

general al judetalui 	pe anal 2021 

Prin proiectul de hotdreire supus dezbaterii Consiliuhti Judeţ ean Icdomita se propune 
rectificarea bugetului judetului Ialomiţ a, pe anul 2021. 

Propunerea este Andamentata prin dispozitiile art. 19 aim. (2) din Legea nr, 
27372006 privind finantele publice locale, cu modificarile ş i completarile ulterioare, 
coroborat cu prevederile Ordonanţ ei de Urge* a Guvernului nr. 5772019 privind Codul 
administrativ, Cu modificeirile completarile ulterioare, conform carora pe parcursul 
exerciţ iului bugetar, la _propunerea Andamentata a ordonatondui principal de credite, se 
poate realiza rectificarea bugetuluijudetului cu aprobarea autoritatii deliberative. 

Prezenta propunere vizeazei: 
- includerea in bugetul judeţ ului Ictlomita, pentru anul 2021, a sumelor alocate pentru 

acordarea stimulentului de rise personalului din cadrul Direcţ iei Generale de Asistenta 
Socialci ş i Protectia Copilului lalomiţa, izolat preventiv la locul de muncd in anul 2020, 
subven ţ ii de la bugetul de stat alocate pentru stimulentul de rise; 

- majorarea veniturilor din donatii ş i sponsorizari pe seama incasarilor realizate peina 
la  aceasta data de Directia Generalei de Asistenta Sociala i Protectia Copilului Ialomita; 
- majorarea varsamintelor din sectiunea de Anclionare  în sectiunea de dezvoltare pentru 
finantarea obiectivelor incluse in programul de investitii; 
- includerea, ateit la partea de venituri cdt si la partea de cheltuieli, a prevederilor bugetare 
necesare derularii proiectuhd „Cresterea eficieniei energetice pentru Cladirea 
Comandamentului Pavilion A (Centrul Militar Jude ţ ean Ictlomita)" ; 

diminuarea ereditelor buge  tare alocate cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu 
bunuri i servicii i alte actiuni ale aparatului de specialitate din Consiliul Judetectn 
Ialomita; suma poate Ji disponibilizata din econorniile realizate panel la aceastei data, in 
urma analizei efectuate asupra executiei bugetare, precutn ca urmare a reconsiderarii 
cheltuielilor estimate peinii la ,s,fdrsitul anului; 

- ditninuarea creditelor bugetare alocate programului de sustinere a excelentei in ,scoli, 
respectiv pentru acordarea unor premii de excelenta pen tru olirnpicii ialomiteni din 
inveiteimeintul preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2020-2021; 

- dirninuarea alocaţ idor bugetare destinate unor servicii Fn domeniul reducerii ş i 
controhtlui poluarii; 

suplimentarea creditelor bugetare cdocate Inspectorcnului pentru Situatii de Urge* 
„Barbu Catargiu„ al Judetului Ialomita pentru achizitionarea unui detector de metale; 

Cons lul Jade ean lalornita 

1111111911 



includerea  în programul de investitii a unui nou obiectiv Cu denumirect „Clddire 
multifunctionald pentru sustinerea activită tii Spitalului Judetean de Urgentd Slobozia„ 
pentru care se aloca suma necesard realiză rii studiului de fezabilitate si a unor taxe avize 
aferente ; 

alocarea unei sume Bibliotecii Judetene „Stefan Beinulescu„ Ialomiţa pentru 
achizitionarea unui server necesar dezvoltdrii procesului de informatizare i automat izare 
serviciilor oferite de bibliotecei; 

alocarea unei sume pentru obiectivul de investitil „Construire bead sportivei de 
interes judetean in Municzpiul Slobozia, Judetul Ialomita", respectiv pentru realizarea 
studiului de fezabilitate ş i a cheltuielilor conexe; 

- diminuarea creditelor bugetare alocate  Pro gramului JUdetean de Dezvoltare Localei 
C11 suma aferentei programelor derulate pentru ctnii 2018 si 2019; 

redimensionarea prevederilor bugetare alocate in acest an pen tru susţ inerea 
proiectului „Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Cosereni — Axintele Orezu, km 0+000 —
35+400„ prin suplimentarea aloccitiilor din surse proprii; 

diminuctrea/majorarea prevederilor bugetare la partea de venituri si la partea de 
cheltuieli a bugetului aparatului de specialitate, precum si a bugetelor unor institutii din 
subordine, conform justificeirilor ş ifundament ă rilor acestora. 

In raportul directiei de specialitate sunt detaliate influentele asupra bugetului 
judetului, iar in anexele la proiectul de hoteirdre sunt reflectate influentele propuse care 
după  apro bare vor fi operate in structura bugetului anului 2021 ş i in anexele acestuia. 

Aveind in vedere cd rectificarea bugetului general al judemlui, pe anul 2021 
indeplineş te conditiile de necesitate ş i oportunitate, .propun Consiliuhti Judetean Ialomita 
adoptarea sa in forma ş i conţ inutul prevdzute proiect. 

PREMDINTE, 
MARIAN P TEL 

Redact at 
readorescii Gabriela - Virginia 
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DIRECŢ IA BUGET FINANŢ E 
DIRECŢ IA INVESTIŢ II Ş I 
SERVICII PUBLICE 

Nr. 	PC2/ --Z--  din  /9  11.2021 

RAPORT 

la proiectul de hot ă ră re privind aprobarea rectific ă rii 
bugetului general al jude ţ ului Ialomi ţ a, pe anul 2021 

Avand in vedere: 
notele de fundamentare ale directiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean 
Ialomita; 
notele de fundamentare prin care sunt transmise solicit ă rile unor institutii subordonate 
privind diminuarea, suplimentarea sau realocarea unor credite bugetare pentru sectiunea 
de funcţ ionare ş i seetiunea de dezvoltare, in concordanta cu nevoile actuale, 

proiectul de hot ă rare propus spre aprobare de ordonatorul principal de credite vizeaz ă  in 
principal unnatoarele : 

0 includerea  in bugetul judetului Ialomi ţ a, pentru anul 2021, a sumelor alocate pentru 
acordarea sfimulentului de rise personalului din eadrul Direc ţ iei Generale de Asistent ă  
Social ă  ş i Protee ţ ia Copilului Ialomita, personal izolat preventiv la locul de mimed in anul 
2020, respectiv a sumei de 720,00 mu i lei, reprezentand subven ţ ii de la bugetul de stat 
alocate pentru stimulental de rise; 

0 majorarea veniturilor din donatii i sponsoriz ă ri cu suma de 0,50 mu i lei pe seama 
incas ărilor realizate pai ă  la aceast ă  dat ă  de Directia General ă  de Asistent ă  Socială  
Protec ţ ia Copilului Ialomita; 

0 majorarea v ă rsămintelor din sectiunea de func ţ ionare in seeţ iunea de dezvoltare cu suma de 
1.670,00 mu i lei pentru finantarea obieetivelor incluse in programul de investi ţ ii; 

0 includerea, atat la partea de venituri cat ş i la partea de cheltuieli, a prevederilor bugetare 
neeesare derul ă rii proiectului „Cre ş terea eficien ţ ei energetice pentru Cl ă direa 
Comandamentului — Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita)" in sum ă  de 142,00 mui 
lei; 

0 diminuarea creditelor bugetare alocate cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu bunuri 
servicii ş i alte actiuni ale aparatului de specialitate din Consiliul Judetean Ialomita cu suma 
de 1.145,00 mu i lei; aceast ă  sumă  se disponibilizeaz ă  din economiile realizate pană  la 
aceast ă  data, in urma analizei efectuate asupra execu ţ iei bugetare, precum ş i ea imam a 
reconsider ă rii cheltuielilor estimate pan ă  la sfarş itul anului; 

0 diminuarea creditelor bugetare alocate programului de sustinere a exeelentei in ş coli, 
respectiv pentru acordarea unor premii de excelent ă  pentru olimpicii ialomiteni din 
invăţă mă ntul preuniversitar de stat, pentru anul ş colar 2020-2021, cu suma de 125,00 mui 
lei, dup ă  definitivarea verific ă rii eligibilit ăţ ii beneficiarilor; Consillul Judetean ialomita 
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O diminuarea cu suma de 400,00 mu lei a alocatiilor bugetare destinate unor servicii in 
domeniul reducerii ş i controlului polu ă rii; 

0 suplimentarea cu suma de 3,00 mu i lei a creditelor bugetare alocate Inspectoratului pentru 

Situatii de Urgent ă  „Barbu Catargiu„ al Judetului Ialomita pentru achizitionarea unui 
detector de rnetale necesar activit ăţ ii de protee ţ ie civilă ; 

0 includerea in programul de investitii a unui nou obiectiv cu denumirea „Cl ă dire 

multifunc ţ ională  pentru sustinerea activit ă tii Spitalului Judetean de Urgent:a Slobozia„ 

pentru care se aloc ă  suma de 160,00 mu lei, aceast ă  sumă  fiind destinată  realiz ă rii studiului 

de fezabilitate ş i a unor taxe i avize aferente ; 

0 alocarea sumei de 19,00 mu i lei Bibliotecii Judetene „Stefan B ă nuleseu„ Ialomita pentru 

achizitionarea unui server necesar dezvolt ă rii pro cesului de informatizare i automatizare a 

serviciilor oferite de bibliotec ă ; 

0 alocarea sumei de 175,00 mu lei obiectivului de investi ţ ii „Construire baz ă  sportiv ă  de 

interes judetean in Municipiul Slobozia, Judetul Ialomi ţ a", respectiv pentru realizarea 

studiului de fezabilitate ş i a eheltuielilor conexe; 

0 diminuarea creditelor bugetare alocate Programului Judetean de Dezvoltare Local ă  cu suma 

de 230,00 mu i lei, sum ă  aferent ă  programelor derulate pentru anii 2018 ş i 2019, programe 

finalizate; 
0 redimensionarea prevederilor bugetare alocate in acest an pentru susfinerea proiectului 

„Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Co ş ereni — Axintele — Orezu, km 0+000 — 35+400„ 

prin suplimentarea aloca ţ iilor din surse proprii cu suma de 4.100,00 mu i lei, suplimentarea 

avă nd ca fundament decontarea de care Ministerul Dezvolt ă rii, Lucr ă rilor Publice 

Administratiei  cu marl intdrzieri a facturilor aferente situatiilor de lucr ă ri depuse, creandu-

se astfel dezechilibre in fluxul financiar necesar derul ă rii obiectivului, ajust ă rile de preţ , 

precum ş i graficele de executie actualizate; 

0 diminuarea/majorarea prevederilor bugetare la partea de venituri ş i la partea de cheltuieli a 

bugetului aparatului de specialitate, precum ş i a bugetelor unor institu ţ ii din subordine, 

conform justifică rilor ş i fundament ă rilor acestora, respectiv Direc ţ ia General ă  de Asistent ă  
Social ă  ş i Protectia Copilului Ialomi ţ a, Biblioteca Judetean ă  „Stefan B ă nulescu„ Talomi ţ a, 

Ş coala Profesional ă  Special ă  „Ion Teodorescu„ Slobozia i Centrul Judetean de Resurse 

Asistent ă  Edueational ă  
Influentele propuse, prev ă zute la partea de venituri ş i la partea de cheltuieli, pentru fiecare tip 

de buget, sunt detaliate in anexa la proiectul de hot ă ră re pe clasificatia func ţ ională  ş i economic ă , jar 

dupd aprobare vor fi operate in structura bugetului pe anul 2021, precum ş i in celelalte anexe ale 

bugetului jude ţ ului. 

Director executiv, 
Cristian Vlad 

Director executiv, 
Mihaela Moroianu tPK 

Consilier, 
Tanuş a NAstase Otdyieryc 

Diana Alexandra Laz6r 
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