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PROJECT DE HOTARARE NR. 	 
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 2022 5i estim ă rile  pen  tru anii 2023 - 2025 

Consiliul Judetean  /atom  iţ a, 
Avand in vedere: 

166 -  - Referatul de aprobare nr. 0 ;1A -  din  /9  Of  .2022 al Preş edintelui 
Consiliului Judetean lalomita; 

Exam in and: 
- Adresa nr. lLG- STZ 988 din 10.01.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor 

Pub/ice lalomita; 
- Raportul de specialitate comun nr. 	 din  Le.) . 0 ,  .2022  at Directlei 

Buget  Fin ante  ş i Directiei Investitli  i  Servicii Pu lice; 
Avizul nr. 	din 	2022 al Comisiei economico-financiar ăş i 
agricultură ; 

- Avizul nr. 	din 	2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului  i  turism; 
Avizul nr. 	din 	2022 al Comisiei juridice, de discipliner, 
drepturi, obIiga ţ ii  i  incompatibilită ti; 

- Avizul nr. 	din 	2022 al Comisiei pentru muncei, sern ă tate, 
asistentă  socială  ş i familie; 
Avizui nr. 	din 	2022 al Comisiei pentru invâr ă mernt, culturej, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea 	 exteme, 

În  conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgent:6 a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, Cu  modifică rile ş i  

cornpletă rile ulterioare; 
- prevederile Legli nr.  317/2021  privind bugetul de stat pe anul 2022, 
În  temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu moclific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

Consi lul Judetean lalomita 



HOTARA5TE 

Art. 1 Se aprobă  repartizarea pe bugetele locale ale unit ăţ ilor administrativ-
teritoriale din jude ţ  a sumei de 32.994 mu i lei, din cota de 6% din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, pentru sus ţ inerea pro gramelor de 
dezvoltare locală , pen tru sustinerea pro gramelor de infrastructure/ care necesit ă  
cofinantare Iocal ă , precum ş i pen tru cheltuielile de functionare, pe care unit ăţ ile 
administrativ-teritoriale din judet, 7n mod justificat, nu le pot finanta din veniturile 
pro prii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat ş i din sume defalcate din taxa pe 
valo area adă ugată  pen tru echilibrarea bugetelor locale, potrivit anexei care face parte 
integrant ă  din prezenta hotels-6re. 

Art. 2 Se aprob ă  estim area din cotele defalcate din impozitul pe venit pen tru 
echilibrarea bugetelor locale ş i a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugată  
pen tru anii 2023 - 2025 pentru unit ăţ ile administrativ-teritoriale din judet, conform 
anexei care face parte integrantă  din prezenta hot ă rare. 

Art. 3 Se oprob ă  repartizarea pe bugetele locale ale unit ăţ ilor administrativ-
teritoriale din jude ţ  a sumei de 7.021 mu i lei, reprezent ă nd sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugat ă  destinate finan ţă rii cheltuielilor privind drum urile jude ţ ene ş i 
comunale pe anul 2022, precum i estim ă  rile pentru anii 2023-2025, potrivit anexei 
care face parte integrant-6 din prezenta hot ă ră re. 

Art. 4 Prezenta hotă reire devine obligatorie ş i produce efecte de la data aducerii 
la cuno ş tintă  publică . 

Art. 5 Punerea în aplicare a dispozi ţ illor prezentei hot ă ră ri este asigurat ă  de 
Preş edintele Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a ş i va fi comunicată , prin grija Secretarului 
General al Jude ţ ului lalomi ţ a, Administra ţ iei Judetene a Finan ţ elor Pub/ice lalorni ţ a, 
consiliilor locale din jude ţ  l Institutiei Prefectului Jude ţ ul lalomi ţ a, urm ă nd a fi 
publicată  pe site-ul Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a, secţ iunea Mon itorul Oficial at Jude ţ ului. 

PREKDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

Secretarul General al judetului Ialomita 
Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rd/Oc 
M. M ./T. G. V 

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



ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

ANEXA 
LA HOTARAREA NR. 	/ 	. 	.2022 

privind aprobarea repartiză rii pe bugetele locale ale unită tilor adtninistrativ-teritoriale din jadeţ  a unor sume defalcate din uncle 
venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 ş i estim ă rile  pen  tru anii 2023 - 2025 

Nr. 
crt. 

UNITĂ TI 
ADMINISTRATIV- 

TERITORIALE 

Sume din cota din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetclor locale ale 

unitatilor administrativ-teritoriale 

Some defalcate din TVA 
pentru echilibrarea 
bugetela.)r tocale ale 

administrativ- 
teritoriale 

Sume defalcate din TVA 
destinate finantă rii cheltuicillor 
privind drumurile judetene ş i 

comunale 

Legea qr. 
317/2021 

, 	Legen nr. 273/2006 1.egea nr. 273/2006 

2022 2023 2024 2025 2023 2024 	2025 2022 2023 2,024 	202FT 

0 2 3  4 5 6 7 8 10 11 12 

1 Ada' neata 350 210 160 110 70 20 30 

2 Alboti 500 	200 200 110 70 30 30 100 - 127 

3 Alexeni 304 570 520 291 190 70 80 

4 Andr4e5ti 350 1.060 1.140 751 390 50 50 100 140 150 

5 Artni4eVi 480 330 450 580 150 60 60 200 69 

6 

7 

Axintele 500 270 310 100 90 40 40 100 

Balaciu 350 370 370 210 130 50 50 100 100 100 50 

8 B ă rbuleş ti 350 230 260 270 110 40 40 

9 B ă reă nesti 500 430 350 379 140 50 60 100 50 

10 BOT ă lleyti 400 	240 180 136 80 30 30 

11 Bordu ş ani 350 10 10 10 200 

12 Bucu 450 320 310 380 110 40 40 

13 

14 

Buesti 500 580 985 1.115 90 40 40 

Ciocárlia 420 350 320 140 90 30 40 50 

15 Ciochina 400 1.040 1.350 1.593 200 70 80 

16 Ciulnita 420 490 487 101 60 20 20 100 50 

17 Cocora 400 710 680 970 230 90 100 

18 Colelia 450 510 470 688 80 30 30 200 100 

19 

20 

Cosă mbe ş ti 500 354 285 120 60 20 20 

Cosereni 400 840 1.030 1.490 620 170 150 

21 DrăgoeVi 450 360 380 872 310 70 80 200 100 100 100 

100 22 Dridu 520 640 555 580 200 70 80 50 

23 Fă că eni 420 810 490 820 290 110 120 

24 Gă rbovi 400 300 330 285 100 40 40 

25 Gheorghe Doja 520 680 930 1.633 200 70 80  

130 

100 L 
26 

27 

Gheorghe Laziir 520 980 503 760 

132 

310 120 50 100 50 

Giurgeni 450 140 190 50 20 20 

28 Grindu 450 590 950 160 240 90 100 

100 29 

30 

Grivita 350 960 720 

540 

1.230 

540 

470 150 220 300 100 100 

Gura Ialomiţ ei  480 680 120 40 50 

31 Ion Roată  370 - - 100 

32 Jilavele 500 1.460 1.350 2.910 240 70 70 

33 

34 

Maia 470 350 500 360 170 60 70 

Man  asia 400 1.480 1.840 1.390 460 170 180 

35 Mă rculeş ti 485 - - 

36 

37 

Mihail Kagtilniceanu 500 880 890 950 350 80 90 100 

Milosesti 450 979 1.100 2.131 370 180 80 165 100 

38 Moldoveni 450 110 190 60 50 20 20 
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2022 
	

2023 
	

2024 
	

2025 

9 
	

10 
	

11 	12 	 

100 

200 
	

100 
	

100 

100 
	

100 

200 

100 
200 - 

100  

100 
100 	-  

100 	100 

100 

300 

	

100 
	

100 

	

100 
	

100 

	

3.400 
	

934 
	

1.317 	1.100 

	

100 
	

866 
	

683 	200 

	

200 
	

200 

	

300 
	

866 
	

683 
	

400 

300 

300 

	

4.000 
	

1.800 
	

2.000 
	

1.500 

	

3.021 
	

5.221 
	

5.021 
	

5.521  

	

7.021 
	

7.021 
	

7.021 
	

7.021 

Nr. 
crt. 

UNITĂ TI 
ADMINISTRATIV- 

TERITORIALE 

Sume din cota din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale ale 

unităţ ilor administrativ-teritoriale 

Same defalcate din TVA 
pentru echilibrarea 
bugetelur locale ale 

unităţ ilor administrativ- 
teritoriale 

Sume defalcate din TVA 
destinate finantilrii cheltuielilor 
privind drumnrile judetene si 

comunale 

	

Legea nr. 	Legea nr. 273/2006 	 _egea nr. 273/2006 
317/2021  

' 2022 	2023 	2024 	2025 	2023 	2024 	2025 

0 	 / 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8  

39  Movila 	 500 	650 	450 	590 	330 	70 	80  

40 Movi/4a 	500 	140 	230 	80 	60 	20 	30  
41  Manteni-Buz ă u 	500 	210 	300 	391 	90 	30 	40  

42  Ograda 	 500 	260 	350 	340 	30 	10 	10 

43 Perieri 	 480 	380 	390 	380 	90 	30 	40  

44  Platoneyti 	450 	680 	760 	1.144 	210 	80 	80  

45  Ră daloll   500 	450 	490 	620 	730 	100 	110  

46 Reviga 	 450 	120 	150 	30  

47  Ro§lori 	 450 	482 	670 	725  	250 	90 	100  

48 ,Să lcioara 	350 	340 	360 	540 	100 	40 	40 

49 Să ră feni 	 400 	860 	950 	890 	870 	190 	140  

50  Stă veni 	440 	1.878 	1.840 	2.740 	1.140 	200 	220 

51 Scanteia 	 570 	30 	50 	20 	10 	10 	10  

52  Sfantu Gheorghe 	400 	160 	120 	420  	 50 	20 	20  

53 Sineyti 	 450 	780 	800 	990 	420 	80 	80 

54 Stelnica 	480 	220 	320 	300 	100 	40 	40  

55 Saditi   450 	180 	310 	398 	80 	30 	30 

56 Traian 	450 	450 	420 	500 	90 	30 	40  

57  Valea Ciorii 	 500 	990 	1.920 	1.658 	410 	150 	170 

58 Valea klă criplui 	500 	1.027 	2.115 	2,110 	1.030 	140 	150  

59 filă deni 	350 	580 	670 	150  	 190 	70 	80  

I TOTAL COMUNE 	26.229  31.380  34.990  39.373  13.170 	3.740 	3.930 
60 Amara 	 550 	1.900 	1.930 	2.037 	430 	160 	180  

61  Că ztă neVi 	515 	1.470 	1.950 	3.638 	1.660 	470 	320  

62 Fierbinti-Targ 	800 	236 	200 	-  

63 Tă ndă rei 	 1.000 	1.650 	1,450 	1.719 	660 	250 	270  

II  TOTAL ORAn 	2.865 	5.256 	5.530 	7.394 	2.750 	880 	770  
64 Slobozia 	 1.500 	110 	100 	270 	70 	20 	30 
65 FeteVi 	1.400 	846 	1.410 	1.550 	340 	130 	140  

66 Urziceni 	 1.000 	1.767 	2.898 	2.453 	1.060 	257 	160  

1  III TOTAL MUNICIPII 	3.900 	2.723 	4.408 	4.273 	1.470 	407 	330 
TOTAL COMUNE, 

ORASE, MUNICIPII 	32.994  39.359  44.928  51.040  17.390 	5.027 	5.030 

67 Judetul Ialomita 

TOTAL JUDET 
	

32.994 39.359 44.928 51.040 17.390 	5.027 	5.030 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă ră re privind aprobarea repartiz ă rii pe bugetele locale ale unit ă tilor 

administrativ-teritoriale din jude ţ  a unor sume defalcate din 
unele veniturl ale bugetului de stat, pe anul 2022 ş i estim ă rile pentru anii 2023 - 2025 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii Sc propune plenului Consiliului Judetean 
lalomita aprobarea repartiz ă rii pe bugetele locale ale unitdtilor administrativ-teritoriale din 
judet a unor sume defalcate din uncle venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 ş i estimdrile 
pentru anii 2023 - 2025, conform Adresei nr. ILG — STZ nr. 988 din 10.01.2022 a 
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Ialomita. 

Conform art. 6 aim. (1) din Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, 
" in anul 2022, prin derogare de la prevederile art. 32 si art. 33 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele pub/ice locale, Cu modificdrile ş i completă rile ulterioare, din impozitul pe 
venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul fiecdrei unitdti adrninistrativ—teritoriale 
se repartizeazd prin decizie a directoruhti directiei generale regionale a finantelor 
publice7,s'efului administraţ iei judeţ ene a finantelor pub/ice, urmdtoarele cote: 

a) 15% la bugetul local cd judeţ ului; 
b) 63% la bugetele locale ale cornunelor, oraselor ş i municipiilor pe al că ror teritoriu îş i 

desfdsoarci activitatea plă titorii de impozit pe venit; 
c) 6% intr-un cont distinct deschi s pe sectma direc ţ iei generale regionale a finantelor 

publiceladtninistraţ iei jucletene a finanţ elor pub/ice, cc se repartizeazci bugetelor locale ale 
comunelor, oraselor si municipiilor prin hotdrdre a consiliului judeţ ean; 

d) 14% intr-un cont distinct deschis pe sectma direc tiei generale regionale a finanţ elor 
publice/administratiei judeţ ene ct finanţ elor pub/ice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraselor, municiilor ş ijudeţ elor; 

e) 2% într-un cont distinct deschis pe searna direcţ iilor generale regionctle ale finanţ elor 
publice/administratiilor judetene ale finanţ elor publice, pentru finantarea instituţ iilor pub/ice 
de spectacole din subordinea autorităţ ilor administraţ iei publice locale ale unită tilor 
administrativ-teritoriale din judeţ e, respectiv teatre, opere 
conform alin. (3) al art. 6 din Legea nr. 317/2021, 

"In cadrul fiecă rui judet, sumele corespunz ă toare cotei previizute la alin. (1) lit. d) se 
repartizeazd unită tilor administrativ-terioriale pentru echilibrarea bugetelor locale, astfel: 

a) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale judetelor; 
b) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor ş i murticipiilor." 

Având in vedere prevederile art. 6 aim. (6) si (7) din Legea bugetului de stat 
pe 2022 Administratia Judeteand a Finantelor publice Ialomita, a transmis datele ş i 
anexa cu privire la impozitul pe venit estimat in anul 2022 si Fisa de calcul pentru 
sumele defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugata ş i din cota de 14% din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2023 2025, din care rezulta: 

• Impozitul pe venit estimat a Sc incasa pe ansamblul Jude ţ ului Ialomita; 



Sumele cuvenite bugetului propriu  at Consiliului judetean Ialomita din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adă ugata ş i din cota de 14% din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale; 

• Sumele  cc  urmeaz ă  a fi repartizate de Consiliul Jude ţ ean Ialomita pe 
unităţ i administratuiv-teritoriale din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adă ugata ş i din cota de 14% pentru echilibrarea bugetelor locale. 

• Sumele ce urmeaz ă  a fi repartizate de Consiliul Judetean 	Ialomita, pe 
unită ti administrativ-teritoriale din cota de 6% „Sume repartizate din Fondul 
la dispozitia Consiliului judetean " 

Faţă  de cele de mai sus, Judetul Ialomita repartizeaz ă  in anul 2022, conform prevederilor 
Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, 

• surne din cota de 6% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 32.994 
mu i lei; 

• sume defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugat ă  pentru fmantarea cheltuielilor privind 
drumurile judetene  i  comunale: 7.021  mu i lei. 

Pentru anii 2023-2025, repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugată  ş i 
cotele din impozitul pe venit se realizeaz ă  in confonnitate cu prevederile art. 32 ş i 33 din 
Legea nr, 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile  i  completă rile ulterioare, 
estimă rile pentru anii 2023 - 2025  fund  comunicate de Administra ţ ia Finanţ elor Publice 
Ialomita. 

În  calitate de ordonator principal de credite, dup ă  parcurgerea procedurilor prev ă zute 
de Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, respectiv consultarea primarilor, analiza 
cererilor transmise de unităţ ile administrativ-teritoriale ş i a celorlalte informa ţ ii relevante 
pentru fundamentare, propun  rep  artizarea sumelor astfel cum este detaliat in anexa la proiectul 
de hotă ră re. 

Constată nd c ă  sunt indeplinite toate conditiile de validitate necesare adopt ă rii 
proiectului de hotă ră re, propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ă ră ril 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 2022 ş i estimă rile pentru 
anii 2023 — 2025. 

Redact at, 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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DIRE  CŢ IA BUGET-FINANTE 
DIRECTIA I VESTITII SI SERVICII PUBLICE 

Z17 2-2  0  din  /9 dir 102Z 

RAPORT  
la proiectul de hot ă riire privind reparfizarea pe bugetele locale 

ale unit ă tilor administrativ-teritoriale din judet a unor sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat, 

pe anul 2022 si estim ă rile pentru anii 2023-2025 

Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 317/2021, prin derog are 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 ft incasat la bugetul 
de stat, la nivelul fiec ă rei unitki administrativ-teritoriale se repartizeaz ă  prin decizie a 
directorului direc ţ iei generale regionale a finantelor publice/ ş efului administra ţ iei judeţ ene 
a finantelor publice, unnkoarele cote: 
a) 15% la bugetul local at jude ţ ului; 
b) 63% la bugetele locale ale comunelor, ora ş elor ş i municipiilor pe al c ă ror teritoriu i ş i 

desfăş oar ă  activitatea pl ă titorii de impozit pe venit; 
c) 6% intr-un cont distinct deschis pe seama directiei generale regionale a finantelor 

publice/administratiei judetene a finantelor publice, cc se repartizeaz ă  bugetelor locale 
ale comunelor, ora ş elor i municipiilor prin hot ă rke a consiliului jude ţ ean; 

d) 14% intr-un cont distinct deschis pe seama directiei generate regionale a finantelor 
publice/administratiei jude ţ ene a finanţ elor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, ora ş elor, municipiilor ş i judetelor; sumele aferente cotei se repartizeaz ă  
pentra echilibrarea bugetelor locale ale unit ăţ ilor aclministrativ-teritoriale astfel: 

dl) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale jude ţ elor; 
d2) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ora ş elor ş i municipiilor; 

e) 2% intr-un cont distinct deschis pe seama direc ţ iilor generale regionale ale finantelor 
publice/administra ţ iilor jude ţ ene ale finan ţ elor publice, pentru finan ţ area institu ţ iilor 
publice de spectacole din subordinea autorit ă tilor administra ţ iei publice locale ale 
unită tilor administrativ-teritoriale din jude ţ e, respectiv teatre, opere ş i filarmonici. 

Suma corespunzkoare ootei de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa la 
bugetul de stat iii anul 2022 se repartizeaz ă  in mod egal jude ţ elor, in limita sumei de 
32.994 mu i lei, reprezentand fond la dispozitia consiliului jude ţ ean. 



În cadrul fiec ă rui judeţ , fondul la dispozitia consiliului judetean se repartizeaz ă  
integral in anul 2022 comunelor, oraselor si municipiilor, prin hot ă rare a consiliului 
judetean, pentru sustinerea programelor de dezvoltare local ă , pentru sustinerea 
programelor de infrastructur ă  care necesit ă  cofinantare local ă , precum ş i pentru cheltuielile 
de functionare, pe care unită tile administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat, nu le 
pot finanţ a din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat at ă t din cota de 
63%, cat ş i din 85% din cota de 14% si din sume defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugat ă  
pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate se vor reflecta in bugetele locale 
ale unită tilor administrativ-teritoriale, la a pozitie de venituri distinct ă . 

Impozitul pe venit utilizat in calcul este  eel  estimat de structurile de specialitate din 
cadrul directiilor generate regionale ale finantelor publice/administratiilor judetene ale 
fmantelor publice. 

Având in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317 12021 care 
reglementeaz ă  modalitatea de repartizare a sumelor in acest an, Judeţul Ialomita 
repartizeaz ă  pentru anul 2022: 

• sume din cota de 6% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 
32.994  mu i lei; 
sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată  pentru finan ţ area cheltuielilor 
privind drumurile judetene ş i comunale: 7.021  mu i lei. 

Pentru anii 2023-2025, repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugată  
ş i cotele din impozitul pe venit se realizeaz ă  in conformitate cu prevederile art. 32 ş i 33 din 
Legea rm 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, Cu  modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare, estim ă rile pentru anii 2023 - 2025 fiMd comunicate de Administratia Finantelor 
Publice Ialomita. 

• Ordonatorul principal de credite propune proiectul de hotă rare de repartizare a 
acestor sume, fundamentat dup ă  parcurgerea procedurilor prev ă zute de Legea bugetului de 
stat nr. 317/2021, respectiv consultarea primarilor, analiza cererilor transmise de unit ă tile 
administrativ-teritoriale ş i a celorlalte informa ţ ii relevante pentru fundamentarea propunerii. 

Propunerea de repartizare este prezentat ă  in anexa la proiectul de hotă rare. 
După  adoptare, hot ă ră rea va fi comunicat ă  Administratiei Jude ţ ene a Finantelor 

Publice Ialomita, Institutiei Prefectului, precum si unit ă tilor administrativ-teritoriale din 
judet. 

Directia Buget Finan ţ e 
Director executiv, 

Mihaela Moroianu 

Directia Investitii  i  Servicii Publice 
Director executiv, 

Cristian Vlad 
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