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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind aprobarea modific6rii Hotar6rii Consiliului Jude pan lalomita nr. 63/30.03.2021 privind 

aprob  area repartiză rii pe bugetele locale ale unit6tilor administrativ teritoriale din judet a 
unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, Cu modificeirile si 

completarile ulterioare. 

Consiliul Juderean lalomita, 
Avand Fri vedere: 
- Referatul  de aprobare nr.  2 O(P'5-012°2-1  din ,14 11 2,   .2021 al Pre5edintelui Consiliului 

Judetean lalomita, 
Examinand: 
- Hotă rarea Consiliului Judetean lalomipa nr. 63730.03.2021 privind aprobarea reportiz ă rii 

pe bugetele locale ale unit ă tilor administrativ teritoriale din judet a unor sume defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021; 

- Hotă rarea Consillului Judetean lalomita nr. 140/30.08.2021 privind aprobarea rectific ă rii 
repartiză rii pe bugetele locale ale unită tilor administrativ-teritoriale din judet a unor sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021; 

-Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 167/23.09.2021 privind aprobarea modific ă rii 
Hotă raril Consiliului Judetean lalomito nr. 63/30,03.2021 privind aprobarea repartiz ă rli pe 
bugetele locale ale unită tilor administrativ —teritoriale din judet a unor sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, cu moclific ă rile ulterioare; 

- Decizia nr. 14/14.12.2021 a Sefului Aciministratiei Judetene a Finantelor Pub/ice lalomita 
privind alocarea cotelor defalcate din impozitul pe venit corespunz ă tor cotei de 6% (cont. 
50.75.07), reprezent ă nd fond la dispozitia Consiliului Judetean, repartizate conform art. 60/in (6) 
.,si (9) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021, articol modificat prin prevederile art. 
28 alin (7) din Ordonanta de Urgent6 a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2021. 

- Raportul de specialitate comun nr. 3 0603  2adin  A . .(2- 	.2021  at Directiei Buget 
Finante 51 Directiel investitli si Servicii Pub/ice; 

Avizul nr. 	  din 	.2021 at Comisiei economico-financiare 5i agricultur ă ; 
- Avizul nr. 	  din 	.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională , protectla mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	 din 	.2021 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 

incompatibilită ti; 
În conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 al/n. (1)  lit. b)  i  al/n. (3) lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modifică rile 5i cornplet6rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 27372006 privind finantele pub/ice locale, cu modifică rile 51 

cornpletă rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 15/ 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, cu modific ă rile si 

cornpletă rile ulterioare; 	 ConsIllul JudOtean lalomita 
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- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 	pentru elaborarea 
actelor normative, republicată ; 

- prevederile art, 45 si 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare ş i funcTionare a 
Consiliului luderean lalomiTa, aprobat prin Hotă rdrea Consiliului Juderean lalomi ţ a nr. 46 din 
30.03.2021, cu modificarile si complet ă rile ulterioare; 

fn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonon ţ a de Urgen ţă  a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTARA5TE 

Art.I Se aprob ă  modificarea Art.1 la Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean lalomita nr. 
63/30.03.2021 privind aprobarea repartizeirii pe bugetele locale ale unit ăţ ilor administrativ - 
teritoriale din juder a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 
2021, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, .si va avea urmatorul cuprins: 

„Se aprob ă  repartizarea pe bugetele locale ale unitaTilor administrativ-teritoriale din 
juder a sumei de 28.888 mu i lei, compus ă  din 27.134 mu i lei alocată  anterior pentru 
echilibrareo bugetelor locale pe anul 2021, pentru susTinerea pro gromelor de dezvoltare 

pen tru susTinerea programelor de infrastructure, care necesit ă  cofinan ţ are local ă , 
precum i pen tru cheltuielile de funcTionare, pe care unit ă Tile administrativ-teritoriale din 
judet, în mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit 
repartizat si din sume defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugată  pen tru echilibrarea bugetelor 
locale si din suma de 1.734 mil lei, din cota de 6% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2021, tncasater sup//mentor, potrivit anexei, core face parte 
integrantă  din prezenta hotarare ." 

Art.II Se aprob ă  modificarea Art.3 la Hot ă rearea Consiliului luderean lalomiTa nr. 
63/30.03.2021 privind aprobarea repartiz ă rii pe bugetele locale ale unită Tilor administrativ - 
teritoriale din judet a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 
2021, cu modifică rile .,si complet ă rile ulterioare, .,si va avea urm ă torul cuprins: 

„Se aprob ă  repartizarea pe bugetele locale ale unit ă tilor administrativ-teritoriale din 
judet a sumei de 8.235 mu i reprezentand sume defalcate din taxa pe valoorea adaugată  
destinate finan ţă rii cheltuielilor privind drumurile judetene i comunale pe anul 2021, potrivit 
anexei, core face parte integrant ă  din prezenta hotardre ." 

Prezenta hotels-6re devine obligatorie ş i produce efecte de la data aducerii la 
cunoş tinTă  publică . 

Art.IV Punerea Fri aplicare a dispoziTillor prezentei hot ă r6ri este asigurater de 
Preş edintele Consiliului luderean !atom:To ş i vo fi coniunicat ă , prin grija Secretarului General 
al luderului lcilomiţ a, Administra ţlei lude ţ ene a FinanTelor Pub/ice lalomira, Directiei Buget 
FinonTe i Directiei lnvestitii i Servicii Pub/Ice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului ludetean lalomita i lnstitu ţ iei Prefectului —lude ţ ul lalomiTa, urmemd a fi publicat ă  
pe site-ul Consiliului JudeTean lalomita, secTiunea "Monitorul oficial al luderului". 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Juderului lalomira 

Adrian-Robert IONESCU 
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ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

LA HOTARAREA 

la proiectul de hot ă rke privind modificarea Hotararil 
repartizaril pe bugete locale a unor sume defalcate 

ANEXA 
NR. 	/ 	.12.2021 

nr. 63/30.03.2021 privind aprobarea 
de stat, pe anul 2021, cu modific ă rile 

-  mil lei - 

si compietă rile 

Consiliului Judetean lalomita 
din unele veniturl ale bugetului 

ulterioare 

Nr. 
crt. 

UNIT ATI ADMINISTRATIV- 
TERITORIALE 

Sum din cota din impozitui pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor 

administratIv-tentoriale 
(art. 6 alin. (1) lit. c) din Lope nr. 1512021) 

Sums defalcate din TVA destinate finant ă rli 
chelfuleillor privind drumurile judetene ş i comunale 

(art. 4 III. c) din Legea nr. 1512021) 

program actual influente 
program 
rectificat 

program actual influente 
program 
rectificat 

2  3  4.2+3  5 6 7.5+6 

Adă ncata 244,00 244,00 - 
Albegtf 400,00 50,00 450,00 - 

3 Alexeni 244,00 244,00 - 
4 Andră gegti 244,00 244,00 - 
5 Arm ăş egti 440,00 440,00 100,00 -100,00 - 
6 Axintele 500,00 50,00 	550,00 - 
7 Balaciu 244,00 244,00 100,00 -100,00 - 

Bă rbuiegti 161,00 161,00 - 
rBă rcenegti 440,00 50,00 490,00 - 

10 
11 

Boră negti 244,00 244,00 - 
Bordugani 244,00 50,00 294,00 

12 
13 

Bucu 350,00 100,00 450,00 - 
Bueş ti 460,00 460,00 - 

14 
15 

Cioc ă rlia 317,00 317,00 - 
Ciochina 244,00 244,00 - 

16 Ciulniţ a 300,00 300,00 - 
17 Cocora 244,00 244,00 - 
18 Colelia 460,00 460,00 200,00 200,00 
19 Cosă mbegti 420,00 420,00 - 
20 Cosereni 244,00 244,00 - 
21 Dră goeş ti 350,00 350,00 100,00 100,00 
22 Dridu 460,00 460,00 - 
23 
24 

Fă că eni 244,00 244,00 - 
Gă rbovi 350,00 350,00 - 

25 Gheorghe Doja 420,00 420,00 - 
26  
27 

Gheorghe Lazar 420,00 50,00 470,00 - 
Giurgeni 400,00 50,00 450,00 - 

28 Grindu 400,00 50,00 450,00 - 
29 Griviţ a 244,00 100,00 344,00 300,00 300,00 
30 Gura lalomitei 420,00 420,00 . 
31 
32 

ton Roată  350,00 350,00 100,00 100,00 
Jilavele 460,00 460,00 - 

33  Mala  410,00 410,00 - 
34 
35 

Manasia 400,00 400,00 - 
Mă rculegti 400,00 50,00 450,00 - 

36 Mihail Kogă lniceanu 460,00 50,00 510,00 - 
37 Miloş egti 350,00 350,00 200,00 200,00 
38 Moldoveni 420,00 420,00 - 
39 Movila 500,00 50,00 550,00 - 
40 Moviliţ a 420,00 420,00 - 
41 Munteni-Buză u 500,00 500,00 100,00 100,00 
42 
43 

Ograda 420,00 50,00 	470,00 - 
Perie ţ i 425,00 425,00 - 

44 Platonegti 400,00 50,00 450,00 - 
45 
46 

Ră dulegti 460,00 460,00 - 
Reviga 400,00 400,00 - 

47 Rogiori 400,00 400,00 - 
-=48._-_- Să lcioara - 	- 	- -- --- - 24400, 	---- - 24400 	 --- 	.100,00  -- 	- - 	 00,00 

49 Să răţ eni 244,00' 244,00 - 
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NI% 
crt. 

UNITATI ADMINISTRATIV- 
TERITORIALE 

Sume din cola din Impozitul pe venit pentru 

echillbrarea bugetelor locale ale unit ă tilor 

administrativ-teritorlale 

(art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1512021) 

Sume defalcate din TVA destinate finant ă rii 

cheItulelllor privind drumurlle judetene pi comunale 

(art. 4 lit. c) din Legea nr. 1512021) 

100  , 00 ; 600,00 
345,00 
400,00 
460,00 
470,00 
420,00 
460,00 
470,00 
244,00 

50 
51 
52 

Să veni 	 
Scă ntela  
Sfă ntu Gheorghe 

64 
65  
66 

Siobozia 
Fete  ş ti  
Urziceni 

a 

53  Smeş tf  
54 Stelnica 	 
55 Suditi  
56 Traian  
57  Valea Ciorli  
58 Vaiea Mă criş ului 
59 Viă deni 

I TOTAL COMUNE 

60 Amara 
61 Că ză neş ti 
62 Fierbin ţ i-Tă rg 
63  Tă ndă rel  

II TOTAL ORP4E 

3.000,00 554,00 3.554,00 300,00 300,00 

6.135,00 

.235,0  

6.135,00 

3610 
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50,00 

50,00 

22.934,00 

500,00 
500,00 
600,00 
800,00 

21.834,00 	1100,00 

500,00 
500,00 
600,00 
700,00 	100,00 

1 

454,00 	1.754,00 
1.300,00 

1.300,00 
1.200,00 1 0 0 , 00 300,00 300,00 

500,00 500,00 

program actual 

2 

350,00i 
	500,00 
345,00: 
400,00, 
460,00 
420,00, 
420,00: 
460,00' 
420,00; 
244,001 

program 

rectificat 

4=2+3 

100,00 	450,00 

program actual 

100,00 
200,00 

1 00 , 00 
1 00 , 00 

1.800,00 

influente 

200,00 

program 

rectlficat 

7=5+6 

1 0 0 ,00  
400,00 

100 ,00 
100 ,00 

1.800,00 

2.300,00 	100,00 	2.400,00 

Influente 

3 



Pedac— Ted, 
Ion Liliana 

Conalllul Judatear1 talomIta 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă ră re privind aprobarea modific ă rii Hotă ră rii Consiliului 

Judetean Ialomita nr. 63/30.03.2021 privind aprobarea repartiz ă rii pe bugetele 
locale ale unit ă tilor administrativ - teritoriale din judet a unor sume defalcate din 

uncle venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, cu modific ă rile 
si complet ă rile ulterioare 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii se propune plenului Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a 
aprobarea modific ă rii Hotă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 63/30.03.2021 privind aprobarea 
repartiz ă rii pe bugetele locale ale unit ă tilor administrativ - teritoriale din judet a unor sume defalcate 
din uncle venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

Prin Hot ă rdrea Consiliului Judetean Ialomita  or. 63 din 30.03.2021, rectificat ă  prin Hot ă rdrea 
m-. 140 din 30.08.2021, plenul consiliului judetean a aprobat repartizarea pe bugetele locale ale 
unită tilor administrativ-teritoriale din jude ţ  a unor surne defalcate din uncle venituri ale bugetului de 
stat, pe anul 2021, conform reglement ă rilor din Legea or. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 
2021, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, suma de 27.134 mu i lei din cota din impozitul de 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale ş i suma defaleat ă  din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor 
privind drumurile judetene ş i comunale, în cuantum de 4.941 mu i lei. 

Jar prin Hot ă ră rea Consiliului Judetean lalomi ţ a nr. 167 din 23.09.2021, a fost aprobata 
modificarea Hot ă ră rii Consiliului Judetean or. 63/30.03.2021 privind aprobarea repartiz ă rii pe 
bugetele locale ale unit ă tilor administrativ-teritoriale din judet a unor sume defalcate din uncle 
venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, conform reglement ă rilor legale, fund repartizat ă  
suplimentar suma de 3.294 mu i lei, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile jude ţ ene 
drumurile comunale. 

Conform prevederilor Legii bugetului de stat or. 15 din 2021, Cu modific ă rile i completă rile 
ulterioare, care reglementeaz ă  modalitatea de repartizare a sumelor din acest an si prevederile Deeiziei 
or. 14 din 14.12.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor Publiee Ialomita a fast aprobat ă  
repartizarea sumei de 1.754 lei, ineasat ă  suplimentar in luna decembrie, peste limita stabilit ă  initial. 

Având in vedere cele de mai sus, prin prezentul proiect de hot ă rare se propune majorarea 
alocă rii de c ă tre Consiliul Judetean Ialomita a sumei de 1.754 mu lei, ca sum ă  din cota din impozit pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale unit ăţ ilor administrativ teritoriale ş i o realocare a unei 
sume de 200 mu i lei, provenind din sume defalcate din T.V.A. destinate finant ă rli cheltuielilor privind 
drumurile judetene ş i comunale pe anul 2021, conform anexei la proiectul de hot ă ră re. 

În anexa la proiectul de hot ă rdre se reg ă sese centralizat pe bugetele comunelor, ora ş elor, 
municipiilor, Judetului Ialomi ţ a ş i total judet, sumele repartizate din sume defalcate din uncle venituri 
ale bugetului de stat, pe anul 2021. 
Avă nd in vedere eí. proieetul de hot ă ră re indepline ş te condi ţ iile de neeesitate ş i oportunitate, propun 

Consiliului Judetean Ialomi ţ a adoptarea hot ă ră rii in forma ş i conţ inutul prev ă zute in project. 
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RAPORT 
privind modificarea Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 63/30.03.2021 privind 

aprobarea repartiz ă rii pe bugete locale ale unită tilor administrativ-teritoriale din judet 
a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, 

Cu  modific ă rile si complet ă rile ulterioare 

În anul 2021, prin derogare de la prevederile art. 32 ş i art. 33 din Legea nr. 273/2006 
privind finan ţ ele publice locale, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, din impozitul pe venit 
estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul fiec ă rei unit ăţ i administrativ-teritoriale, se 
repartizează  prin hotă rare a consiliului judetean cota de 6% pentru repartizare bugetelor locale ale 
cornunelor, ora ş elor ş i municipiilor prin hot ă rare a consiliului judetean. 

Suma corespunz ă toare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa la bugetul de 
stat in anul 2021 a fost repartizat ă  in mod egal judetelor, in limita sumei de 27.134 mu i lei, 
reprezentand fond la dispozi ţ ia consiliului jude ţ ean, i repartizat ă  integral in anal 2021 comunelor, 
ora ş elor ş i municipiilor, prin hot ă rare a consiliului judeţ ean, pentru sustinerea programelor de 
dezvoltare local ă , pentm sustinerea programelor de infrastructur ă  care necesit ă  cofinan ţ are local ă , 
precurn ş i pentru cheltuielile de func ţ ionare, pe care unit ă tile administrativ-teritoriale din jude ţ , in 
mod justificat, nu le pot finan ţ a din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat ş i  
din sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugat ă  pentru echilibrarea bugetelor locale. Surnele 
repartizate se reflect ă  în bugetele locale ale unit ă tilor administrativ-teritoriale, la o pozitie de 
venituri distinct ă . 

Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu 
modifică rile i complet ă rile ulterioare, care reglementeaz ă  modalitatea de repartizare a sumelor in 
acest an ş i prevederile Deciziei nr. 14 din 14.12.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor 
Publice Ialomita prin care este aprobat ă  repartizarea sumei de 1.754 mu i lei, incasată  suplimentar 
in luna decembrie 2021, peste limita stabilit ă  iniţ ial, ordonatorul principal de credite propune 
repartizarea acestei sume conform anexei la proiectul de hot ă rare. 

Prin Hotă rdrea Consiliului Judetean lalomita m-. 63/30.03.2021 a fast realizat ă  repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe vale area ad ăugat ă  pentru flnantarea cheltuielilor privind drumurile 
judetene i comunale, jar prin Hot ă rarile Consiliului Judetean Ialomita nr. 140/30.08.2021 ş i fir. 
167/23.09.2021 au fast aprobate modific ă ri ale hot ă rarii initiale. 

În urma corespondentei purtate cu unit ă tile administrativ-teritoriale din ju.det, precum ş i 
solicitarea primit ă  din partea Comunei Suditi de alocare a unor same, ordonatorul principal de 
credite propune proiectul de hot ă rare de rectificare a repartiz ă rii acestora. 

Conalliut Judetaan laiomIta 
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Propunerea de rectificare a repartiz ă rii reprezint ă  in fapt diminuarea aloc ă rilor aferente 
Comunei Balaciu cu suma de 100  mu lei  ş i Comunei Arm ăş e§ti cu suma de 100  mu lei,  ş i alocarea 
acestor sume unit ăţ ii administrativ teritoriale a Comunei Sudiţ i +200  mu lei. 

După  adoptare, bot ă ră rea va fi comunicat ă  Administra ţ iei Judetene a Finantelor Publice 
Ialomita, Institutiei Prefectului, precum ş i unită tilor administrativ-teritoriale  în  cauz ă . 

Directia Investitii si Servicii Publice 

Director executiv, 
Cristian Vlad 

Directia Buget Final* 

Director executiv, 
Mihaela Moroianu Nirr 

intocmit, 
Diana Alexandra Lazar 
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