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PROIECT DE HOTĂ RA'RE NR. 	 
privind aprobarea rectWc ă rii bugetului general al jude ţ ului Ialomita, pe anal 2022 

Cansiliul Judeţ ean Ictlontiţ a, 
Avand in vedere: 
- Referatul de apro bare 

Consiliului Judeţ ean 
Examin ă nd: 
- Raportul cotnun de specialitate nr. Y-X4' ,9 /2022 - 

Buget Finanţ e ş i Direcţ iei Investi ţ ii ş i Servicii Publice; 
din 43 .03.2022 al Direcţ iei 

nr.  1*0 /2022 - I din 	.03.2022 al Pres.edintelui 

- Avizul nr. 	/2022 - 
asistenţ ei socială  si familie; 

- Avizul nr. 	/2022 - 
drepturi, 	incompatibilităţ i; 

Avizul nr. 	/2022 - 

din 	.03.2022 al Cornisiei pentru muncă , să nă tate, 

	 din 	.03.2022 al Comisiei juridice, de disciplină , 

	 din 	.03.2022 al Comisiei economico-financiare 

   

agriculturei; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.03.2022 al Comisiei pentru invetţă m ă nt, culturd, 

culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă  relaţ ii externe; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.03.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regionalei, pratecţ ia mediului si turism, 
In conformitate Cu.. 
- prevederile Hotă rdrii Consiliului Judelean Ialomiţa nr. 16 din 10.02.2022 privind 

aprobarea bugetului general al judeţ ului Ialomiţa, pe anul 2022, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu modific ă rile 
completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. b) ş i al/n. (3) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţă  a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile completeirile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2021, cu modific ă rile 
complet ă rile ulterioare; 

In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţ el a Guvernului nr. 5772019 
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile i completă rile ulterioare, 

HOT Ă RA4TE: 

Art. 1 (1) Se aprobei rectificarea bugetului local al judeţ ului Ialomiţa pe anul 2022, pe 
secţ iuni, capitole„mbcapitole, paragrafe, titluri, articole ş i alineate, la venituri în sumă  de 
357.679,20 mu i lei, la cheltuieli in sum ă  de 415.011,20 mii lei, cu un deficit de 57.332,00 mil lei, 
deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face 
parte integrantă  din prezenta hotă ră re. Consillul Judetean alomita 

111 1111111 	III I 
10000106702 



(2) Se aprobă  utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 57.332,00 mu i lei ca 
sursă  de finanţare a cheltuielilor secţ iunii de dezvoltare a bugetului local. 

Art. 2 (1) Se aprobă  rectificarea bugetului instituţ iilor pub/ice subordonate Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţ a, finanţ ate din venituri proprii ş i subven ţ ii din bugetul local, pe anul 2022, pe 
secţ iuni, cap itole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, ş i alineate, la venituri in sumei de 
22.032,50 mu i lei, la cheltuieli în surnă  de 22.062,50 mu i lei, cu un deficit de 30,00 mu i lei, deficit 
ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului II din anexa care face parte 
integrantă  din prezenta hotă ră re. 

(2) Se aprobă  utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 30,00 mii lei ca surs ă  
de finanţ are a cheltuielilor secţ iunii de dezvoltare a bugetului instituţ iilor pub/ice finanpate din 
venituri proprii yi subven ţ ii din bugetul local. 

Art. 3 Influen ţ ele prevă zute la art. I yi 2 sunt detaliate in anexa care face parte integrantă  
din prezenta hotă ra re. 

Art. 4 Se imputernicesc Direcţ ia Buget Finanţe i Direcţ ia Investiţ ii ş i Servicii Publice 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialorniţ a să  introducă  modific ă rile ş i 
completeirile in structura bugetului judefului Ialomiţa, inclusiv in sinteza prograrnelor, 
pro gramul de investiţ ii pub lice, num ă rul de personal ş i fondul salariilor de bază  ş i in bugetul 
general consolidat, pe anul 2022. 

Art. 5 Prevederile prezentei hoteirari vor fi aduse la indeplinire de ditre direcpile din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a ş i instituţ iile sub ordonate, 
punerea in aplicare fiind asiguratei de preyedintele Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a. 

Art. 6 Prezenta hotă rare devine obligatorie yi produce efecte de la data aducerii 
cunoyanţă  publică . 

Art. 7 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţa, prezenta hotă rare va fi 
cornunicată , spre ducere la indeplinire, direcţ iilor de specialitate implicate yi instituţ iilor 
subordonate Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, ş i, spre stiinţ ei, Instituţ iei Prefectului — Jude ţ ul 
Ialorniţ a, urmeind a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judetean Ialomiţ a — Sec ţ iunea "Monitorul 
Oficial al Judeţ itlui". 

PREMDINTE, 
MARLIN PAVEL Avizat, 

Secretarul General al judetului Ialomita 
Adrian Robert IONESCU 

 

RcL/Oc, 
TGV 



ANEXA 
LA HOTARÂREA NR. 	/ 	.03.2022 

pe anul 2022 

-  mu i lei - 

privind aprobarea rectifiaril bugetului general al Judetului Ialomita, 

Nil 	 Denumirea indicatorilor 

crt. 

Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0 1 	 1 2 3 4=2+3 

BUGET LOCAL 

TOTAL VENITURI 	 351.035,00 	6.644,20 	357.679,20 

1 	
1 
1 

VENITURI - SECT1UNEA DE FUNCTIONARE 	 145.178,00 	-263,80 	144.914,20 
capitol / subcapitol 

33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecat ă , imputatii ş i desp ă gubiri 5,00 
0,00 

25,00 30,00 
37.02.01 Donatii ş i sponsoriză ri  5,20 5,20 
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 1.200,00 -224,00 976,00 
42.02.35 Subvenţ ii din bugetul de stat pentru finantarea unit ăţ ilor de asisten ţă  medico-
sociale 734,00 -70,00 664,00 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 205.857,00 	6.908,00 212.765,00 

capitol / subcapitol 
42.02.16.01 Subventii de la bugetul de stat c ă tre bugetele locale pentru finantarea aparaturii 
medicaie ş i echipamentelor de comunica ţ ii in urgent ă  in să n ă tate 0,00 

13.575,00 

559,00 559,00 
42.02.69 Subventii de la bugetul de stat c ă tre bugetele locale necesare sustinerii derul ă rii 
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente 
perioadei de programare 2014-2020 835,00 14.410,00 

Creş terea transparentei, eticii ş i integrită tii in cadrul Consiliului Judetean Ialomita si a 
instituliilor subordon ate prin implementarea mă surilor integrate de prevenire a 
coruptiei 0,00 36,00 36,00 
Ecosistem digital institutional pentru eficientizarea activită tii administratiei pub/ice la 
nivelul Consiliului Judetean Ialomita 0,00 130,00 130,00 
Cresterea eficientei energetice  a clă dirli Centndui Cultural "Ionel Per/ca" 0,00 	669,00 669,00 

48.02.01.01 Sume primite in contul pl ăţ ilor efectuate in anul curent ,- 92.088,00 4,306,00 96.394,00 
Cresterea eficientei energetice a clă dirii Centrului Cultural "lOnel Perlea" 0,00 4.306,00 	4.306,00 

48.02.01.02 Sume primite in contul pl ăţ ilor efectuate in  anii anteriori 7.259,00 65,00 7.324,00 
Creş terea eficientei energetice a clă dini Centrului Cultural "Ionel Perlea" 0,00 65,00 65,00 

48.02.02.01 Sume primite in contul pl ăţ ilor efectuate in anul curent 1.379,00 1.143,00 2.522,00 
Creş terea transparentei, eticii ş i integrită tii in cadre! Consiliului Judetean Ialomita ş i a 
institutiilor subordonate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a 
coruptiei 0,00 233,00 233,00 
Ecosistem digital institutional pentrueficientizarea activită tii administratiei pub/ice la 
nivetul Consiliului Juderean lalornita 0,00 910,00 910,00 

TOTAL CHELTIJIEL1 	 .403.07,00 	1136420 	.415.011,20 

1 
CHELTUIELI - SECTIENEA DE FUNCTIONARE 	 145.178,00 	-263,80 	144.914,20 

Paragraf: 51.02,01.03 Autorit ă ti executive 	 21.086,00 	25,00 	21.111,00 
Articol / alineat 

10.03.01 Contributii de asigură ri sociale de stat 67,00 18,00 85,00 
10.03.03 Contributii de asigură ri sociale de s ă n ă tate 22,00 6,00 28,00 
10.03.06 Contributii pentru concedii ş i indemnizatii 4,00 1,00 5,00 
20.01.02 Materiale pentru cur ă tenie 35,00 	35,00 70,00 
20.30.30 Alte clieltuieli cu bunuri ş i servicii 2.420,00, 	-14,08 2.405,92 

85.01.01 Pl ă ti efectuate in anii precedenti ş i recuperate in anul curent in sectiunea de 
funetionare a bugetului local 0,00 -20,92 -20,92 
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- mil lei - 

Nr.1 	 Denumirea indicatorilor 

crt. 

Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0 1 2 3 4=2+3 
Paragraf: 66.02.06,03 Unit ăţ i medico-sociale-Centrul de Asisten ţă  Medico-Social ă  Fierbinţ i- 
Ta'rg - finantare Ministerul S ă nă tă tii 	 734,00 	-70,00 	664,00 
Articol / alineat 1 

51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale 0 judelene pentru finantarea unit ă tilor 
de asistenţă  medico-social ă  

. 
734,00 	-70,00 664,00 

i 

Paragraf 67.02,05.01 Sport 	 6.200,00 	0,00 6.200,00 
Articol / alineat 

59.20  Some destinate finant ă rii programelor sportive realizate de structurile sportive de 
drept privat 6.200,00 3,92 6.203,92 
85,01.01 Pl ăţ i efectuate in anti precedenti ş i recuperate in anul eurent in sectiunea de 
functionare a bugetului local 0,00 -3,92 -3,92 

Subcapitol: 68.02.04 Asistent ă  acordat ă  persoanefor in vă rst ă  - DGASPC - C ă min pentru 
Persoane Vă rstnice Balaciu 	 3.022,00 	1,50 	3.023,50 
Articol / alineat 

20.03.01 Hrană  pentru oameni 470,00 1,50 471,50 

Paragraf : 68.02.05.02A Asistent ă  sociat ă  in caz de invatiditate - DGASPC Ialomi ţ a 	 1.200,00 	-224,00 	976,00 
Artieol / alineat 

57.02.02 Ajutoare sociale in natur ă  1.200,00 -224,00 976,00 

Paragraf: 68.02.05,02B Asistent ă  social ă  in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de 
ingrijire ş i Asistenţă  Slobozia 	 7.428,00 	2,00 	7.430,00 
Articoi / alineat 

20.03.01 Hrat ă  pentru oameni 700,00 2,00 702,00 

Paragraf: 68.02.05.02C Asisten ţă  social ă  in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de 
abilitare ş i reabilitare pentru persoane adulte cu dizabitit ă ti Movila 	 2.788,00 	0,70 	2.788,70 
Articol / alineat 

20.03.01 Hran ă  pentru oameni 300,00 0,70 300,70 

Paragraf: 68.02.05.02E Asistent ă  sociall in caz de invaliditate - DGASPC - Control de 
abilitare si reabilitare pentru persoane adulte Cu dizabilit ă ti „Kalina si Maria Slobozia 	 2.675,00 	1,00 	2.676,00 
Articol / alineat I  

20.03.01 Hrană  pentru oameni 260,00 1,00 261,00 

Subcapitol: 68.02.06 Asistentă  social ă  pentru familie ş i eopii - Direcţ ia General ă  de Asistentă  
Socială  ş i Protec ţ ia Copilului talomita 	 29.168,00 	0,00 	29.168,00 
Articol / alineat 

10.01.01 Salarii de bază  17.600,00 104,75 17.704,75 
85.01.01 Pl ă ti efectuate in anti preceden ţ i ş i recuperate In anul curent in scetiunea de 
functionare a bugetului local 0,00 -104,75 -104,75 

Subcapitol : 74.02.50 Alto servicii in domeniul protectiei mediului 	 500,00 	0,00 	500,00 
Articol / alineat  

20.05.30 Alto obiecte de inventar 0,00 	8,00: 	8,00 
20.30.30  Alto eheltuieli cu bunuri ş i servicii 500,00 	-8,00;I  	492,00 

1 
! 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 258.469,00 	11.628,00 	270.097,00 

1 	 I 
Paragraf: 51.02.01.03 Autorit ă ti executive 	 4.193,00 	1.788,00 	5.981,00 
Articol / alineat 

58.02,01 Finantarea national ă  0,00 432,00 432,00 
CreSerea transparentei, eticii ,yi integritatii in cadral Consilinlui Jude lean lalamita ,s1 a 
institatiilor sobordonate prin implementarea rntigurilor integrate de prevenire a 
corupliei 0,00 42,00 4200, 
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-  mu i lei - 

Nr 

art 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

lufluente 
Program 
rectiticat 

0 1 2  3 4=2+3  
Ecosistem digital institutional pentru eficientizarea activiatii administratiei publice la 
nivelul Consiliului Judefean lalomita 0,00 390,00 390,00 

58,02.02 Finan ţ area extern ă  nerambursabil ă  0,00 1.143,00 1.143,00 
Cresterea transparenfei, eticii si integriteilli in cadrul Consiliului Jude/eon Ialomita si a 
institutillor subordonate prin implementarea nuisurilor integrate de prevenire a 
coruptiei 0,00 233,00 233,00 
Ecosistem digital institutional pentru eficientifarea activitcitii administratiei pub/ice In 
nivelul Consiliultd Judefean lalomita 0,00 910,00 910,00 

58.02.03 Cheltuieli neeligibile 0,00 20,00 20,00 
Cresterea transparentei, eticii si integriteilii in cadrul Consiliului Judefean Ialomita si a 
institurillor subordonate prin implementarea mă surilor integrate de prevenire a 
corupliei 0,00 10,00 10,00 
Ecosistem digital institutional pentru eficientizarea activită fii administratiei publice la 
nivelul Consiliului Jude/can lalornita 0,00 10,00 10,00 

71,01.30 Alte active fixe 1.517,00 193,00 1.710,00 
Eficientizare energeticei said de spectacole „EUROPA„ foaier si centrul de informalii 
pentru cetă feni 190,00 50,00 240,00 

elaborate docurnentatie tehnico economic ă  faza DALI (inclusiv studii topografice ş i 
geotehnice, documentatii ob ţ inere avize acorcluri, expertiz ă  tehnic ă  ş i audit energetic) 40,00 50,00 90,00 
verificare tehnic ă  de calitate a DALI 4,00 18,00 22,00 
taxe pentru ob ţ inere avize, acorduri 20,00 -18,00 2,00 

proiectare site web pentrtt promovare procluccItori locali din judetul Ialomita 0,00 143,00 143,00 

Subcapitol: 60.02,02 Ap ă rare na ţ ional ă  -  Central  Militar Judeţ ean Ialomi ţ a 	 5,00 	7,00 	12,00 
Articol / alineat 

71.01.02 Ma ş ini, echipamente ş i mijioace de transport 0,00 7,00 7,00 
laptop 0,00 7,00 7,00 

Paragraf: 66.02.06.01 Spitale genera e 	 47.695,00 	3.060,00 50.755,00 
Articol / alineat 

51.02.22 Transferuri de la bugetul de stat ate bugetele locale pentru finantarea aparaturii 
medicale ş i echipamentelor de comunicaţ ii in urgent ă  in s ă n ă tate 0,00 559,00 559,00 
51.0228 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in 
domeniul s ă nă t ăţ ii 0,00 2.407,00 2.407,00 
51.02.50 Transferuri de capital acordate in  baza contractelor de parteneriat sau asociere 0,00 94,00 94,00 

Municipiul Fetesti - Spitalul Municipal Anghel Sal/guy Fetesti 0,00 94,00 94,00 

Paragraf : 67,02.03.30 B Alte servicii culturale - Consiliul Jude ţ ean Ialomita 	 341,00 	5.047,00 	5.388,00 
Articol / alineat 

58.01.01 FinaMarea na ţ ională  0,00 
0,00 

802,001 	802,00 
Cresterea eficienfei energetice a clă dirli Centrului Cultural "lone! Perlea" 802,00 	802,00 

58.01.02 Finantarea extern ă  nerambursabil ă  0,00 4.545,00 	4.545,00 , 
Cresterea eficientei energetice a clă dirii Centrului Cultural "lone! Perlea" 0,00 4.545,00 	4.545,00 

58.01.03 Cheltuieli neeligibile 0,00 5,00 1 	5,00 
Cresterea eficientei energetice  a cleidirii Centrului Cultural "lone! Perlea" 0,00 5,00; 	5,00 

71.01.30 Alte active fixe 341,00 -305,001 	36,00 
Cresterea eficientei energetice a cleidirii Centrului Cultural lone! Perlea" 341,00  

255,00 

! 

	

-305,00 I 	36,00 

	

-255,001 	0,00 elaborate proiect tehnic, detaiii de executie 
asistentă  tehnic ă  din partea proiectantului 29,00 -29,00; 	0,00 

verificare protect tehnic 20,00 -20,001 	0,00 
docurnenta ţ ii tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autoriza ţ iilor 1,00 -1,00; 	0,00 

Subcapitol: 68.02.04 Asistcnt ă  acordată  persoanclor in ONO' - DGASPC - Proiecte FEN 
Comuna Traian ş i Comuna Valea Ciorii 	 80,00 	20,00 	100,00 
Aracol / al/neat 1 

58.02.01 Finanţ area national ă  12,00 4,001 	16,00 
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- mil lei - - . 

Nr. 	 Denumirea indicatorilor 

crt. 

Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0 1 2 3 4-2+3 

Impreurui pentre &odd - reducerea numarului de beitreini vulnerabili în comuna 
Traianjudlalomita, prin firnizarea de servicii sociale 6,00 2,00 8,00 
Eurobunicii - reducerea mundrultd de batrcini velnerabili Fr! comuna Valea Ciorii, 
judIalomita, prin furnizarea de servicii sociale 6,00 2,00 8,00 

58.02.02 Finantarea extern ă  nerambursabil ă  68,00 16,00 84,00 
Im.preun ă  pentru bunici - reducerea nemdrulei de beitrcini vulnerabili in comma 
TralanjudIalomita, prin furnizarea de servicii sociale i 	34,00 8,00 42,00 
Eurobenicii - reducerea numcărului de beerani vulnerabili în comuna Valea Ciorii, 
jud.Ialomita, prin furnizarea de servicii sociale 	 34,00 8,00 42,00 

Subcapitol: 68.02.06 Asistent ă  social ă  pentru familie ş i copii - Directia General ă  de Asistentă  
Social ă  ş i Protectia Copilului Ialomita 	 8.358,00 	-20,00 	8.338,00 

, Articol / alineat 	 ! 
58.01.02 Finantarea extern ă  nerambursabil ă 	 2.600,00 	-20,00 2.580,00 

Pasi spre vi/tor: 2 case tip familial si centre de zi pentru consiliere si sprijin pentru 	 i 
copii si pcirinti 	 1.750,001 	-20,00 1,730,00 

1 
Paragraf : 84.02.03.01 Drumuri ş i poduri 	 144.913,00 	1.726,00 	146.639,00 
Articol / al/neat 

71.01.01 Constructii 	 67.699,00 1.726,00 69.425,00 
Modernizare 0,11018: Limit(' i judet Ilfov - R ă delesti 	 4.961,00 1.726,00 6.687,00 

DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 52.612,00 	4.720,00 	57.332,00 

II 
BUGETUL INSTITUTHLOR PUBLICE  $I ACTIVITÂTILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN 
VENITURI PROPRII AL INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN 
IALOMITA 

TOTAL VENITURT 	 22,097,00 	-64,50 	22.032,50 

VENITURI - SECŢ IUNEA DE FUNCŢ 1ONARE 	 20.545,00 	-64,50 	20.480,50 
Subcapitol 

36,50 33.10.08 Venituri din prest ă ri de servicii 31,00 5,50 
Directia Judeteand de Evidenta a Persoanelor Ialomita 10,00 5,50 15,50 

43.10.10 Subventli pentru institutii publice 734,00 -70,00 664,00 
Centre! de Asistertt ă  Medico-Socialei Fierbinti-Targ 734,00 -70,00 664,00 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.552,00 	0,00 	1.552,00 

TOTAL CH 	TUIELI 	 22.127,00 	-64,50 	22.062,50 
1 i 

CHELTUIELI - SEC Ţ IUNEA DE FUNCŢ IONARE 	 20.545,00 	-64,50 	20.480,50 

Subcapitol 54.10.10 Servicii publice comunitare de evidentă  a persoanelor - Directia 
Judetean ă  de Evidentă  a Persoanelor Ialomita 	 1.978,00 	5,50 	1.983,50 
Articol / al/neat 

20.01.01 Furnituri de birou 	 10,00 6,56 16,56 
20.01.30 Alte bunuri ş i servicii pentru intretinere si functionare 	 30,00 5,50 35,50 
85.01.01 NMI efectuate in anii precedenti ş i recuperate in anul curent in seetiunea de 
functionare a bugctului local 	 0,00 -6,56 -6,56 

Paragraf: 66.10.06.03 Unit ă ti medico-sociale - finantare Ministerul S ă n ă tă tii -  Central de 
Asistent ă  Medico-Social ă  Fierbinti-Targ 	 734,00 	-70,00 	664,00 
lArticol / alineat 
I 10.01.01 Salarii de baz ă  487,00 -7,00 	480,00 

10.01.05 Sporuri pentru conditii de mulled 103,00 -29,00 74,00 
: 	10.01.17 Indemnizatii de brand 35,00 -9,00 26,00 

: 
. ! 20.04.01 Medicamente - 70,00 -22,00 48,00 

20.04.02 Materiale sanitare 10,00 -3,00 7,00 
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- mii lei - 

Nr. 	 Denumirea indicatorilor 

crt. 

Program 
• 	 ctual a 

Influente 
Program 
rectificat 

0 1 2 3 4=2+3 

Paragraful 67.10.03.03 Muzee - Muzeul Judetean Ialomita 	 2.871,00 	0,00 	2.871,00 
Articol / alineat 

20.01.30 Alte bunuri ş i servicii pentru intretinere ş i functionare 481,88 7,67 489,55 
85.01.01 Pl ă ti efectuate in anii precedenti ş i recuperate in anul curent in sectiunea de 
functionare a bugetului local -6,88 -7,67, -14,55 

Paragraf: 67.10.03.30 Alte servicii culturale - Biblioteca Judetean ă  "$tefan B ă nulescu" 
Ialomita 	 1.988,00 	0,00 	1.988,00 
Articol / alineat 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri ş i servicii 74,24; 	10,46 84,70 
85.01.01 Pl ă ti efectuate in anti precedenti ş i recuperate in anul curent in sectiunea de 
functionare a bugetului local -4,24 

I  
-10,46 -14,70 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.582,00 	0,00 	1.582,00 

1 
DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 30,00 	0,00 	30,00 
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ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Siobazia Piata RevoluVel Nr, 1 

Nr. 	12022 - 1  dinZ .03.2022 

REFERAT DE APROBARE 
proiectul de hoteă rare privind aprobarea reettfic ă rii bugetului 

general al judetului Ialomi ţa, pe anul 2022 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii Consiliului Judeţ ean lalomiţa se propune 
rectificarea bugetului judeţ ului Talottuţ a, pe anul 2022. 

Propunerea este fundamentatei prin dispoziţ iile art. 19 aim. (2) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţ ele publice locale, cu modificeirile si completeirile ulterioare, coroborat cu prevederile 
Ordonanţei de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile 
cotnpletă rile ulterio are, conform că rora pe parcursul exerciţ iului bugetar, la propunerea 
fundamentată  a ordonatorului principal de credite, se poate realiza rectificarea bugetului judetului 
cu aprobarea autoriteiţ ii deliberative. 

Prezenta propunere are la bazei adresele Directiei de Seineitate Pub lică  Ialomita yi Ministerul 
Muncii si Solidarită tii Sociale privind comunicarea filet de buget pentru Centrul de Asisten ţ ei 
Medico-So cială  Fierbinţ i-Tă rg, Direcţ ia Generalei de Asistenţă  Socialei i Protecţ ia Copilului 

Spitalul Judeţ ean de Urge* Slobozia, notele de .fundamentare transmise de institutiile 
subordonate privind diminuarea, suplimentarea sau realocarea unor credite bugetare pentru 
sectiunea de func ţ ionare ş i sectiunea de dezvoltare, precum ş i notele de fundamentare ale directiilor 
ş i compartimentelor de special itate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita. 

Avand  în vedere cele de mai sus propunerea vizeazd: 
- majorarea veniturilor  i cheltuielilor din donaţ ii, sponsorizeiri incaseirile realizate peinei 

la această  dată  de Directia Generală  de Asistentei Social ă  ş i Protectia Cop ilului lalomita; 
diminuarea subventiilor din bugetul de stat pentru finantarea unităţ dor de asistentei 

medico-socială , respectiv diminuarea creditelor bugetare destin ate activită tii medicale din cadrul 
Centrului de Asistent ă  Medico-Social ă  Fierbinţ i-Targ; 

- diminuarea subventiilor din bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu 
preveizute de Legea nr. 448/2006, respectiv dim inuarea creditelor buge tare destinate 

activiteiţ ii de asistentei sociald din cadrul Directiei Generale de Asistenţ ei Socialei ş i Protecţ ia 
Copilului lalomiţ a,. 

Conelllul Judetean lalornita 
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- alocarea sumei necesare pentru achiziţ ionarea de sisterne electronice de inregistrare video, 
obligatie cc revine Judetului Ialomita ca partener în cadrul proiectului „Ialomiţa casa noastră  
frumoas ă  i curată " ală turi de Instituţ ia Prefectului-Judetul Ialomita, Inspectoratul de Poliţ ie 
Juderean Ialomiţ a si Garda Natională  de Mediu prin Comisariatul Judelean Ialomita; 

alocarea din excedentul anului precedent a sumei pen tru acoperirea contribuţ iei Judetului 
Ialomita pentru achizitionarea de aparatură  medicală , in completarea surselor alocate de la 
bugetul Ministerului Sein ă tăţ ii Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia; 

- includerea, ată t la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, a prevederilor bugetare 
necesare derulă rii proiectului „Creterea eficientei energetice a Clă dirii Centrului Cultural lonel 
Per/ca"; 

- bugetarea, ată t la partea de venituri cdt ş i la partea de cheltuieli, a prevederilor bugetare 
necesare derulă rii proiectului „Creş terea transparentei, eticii ş i integrită tii in cadrul Cor2siliului 
Judetean Ialomita ş i a instituţ iilor subordonate prin implementarea nuisurilor integrate de 
prevenire a corupţ iei" ; 

- bugetctrea, atc-it la partea de venituri, ceit ş i la partea de cheltuieli a prevederilor bugetare 
necesare derulă rii proiectului „Ecosistem digital institutional pentru eficientizarea activităţ ii 
administratiei pub/ice la nivelul Consiliului Judetean lalomita", ca urmare a semnă rii contractului 
de finantare, o parte din surnă  find alocată  din excedentul anului precedent; 

- alocarea din excedentul anului precedent a sumei necesare pentru achizitionarea unor 
servicii de pro iectare site web cu scopul de a suspne ş i de a prezenta activitatea producă torilor 
locali de pe raza judeţ ului Ialomita; 

- suplimentarect creditelor bugetare destinate derukirii obiectivului „Eficientizare energetică  
sald de spectacok „EVROPA„ ,fbaier yi centrul de informa ţ ii pentru cetă teni„, respectiv pentru 
elaborarea documentatiei tehnico-economică  faza DALI (inclusiv studii topografice ş i geotehnice, 
documentatii obtinere avize acorduri, expertiz ă  tehnică  ş i audit energetic); 

- majorarea creditelor bugetare alocate obiectivului „Modernizare DJ101B: Limită  judet 
Ilfov R ă duleş ti" ca urmare a actual iză rii devizului general la faza PTE pentru acest obiectiv; 

- majorarea creditelor bugetare alocate Centrului Mi//tar Judekan din excedentul anului 
precedent, pen tru achizitionarea unui echipament informatic — laptop, necesar desfăş ură rii 
activităţ ii specifice; 

- alocarea din excedentul anului precedent a sumei necesare pentru sustinerea financiară  a 
unităţ ii administrativ-teritoriale a Municipiul Feteş ti, baza contractului de parteneriat sau asociere, 
sustinere determinatcl de faptul că  aceasta are în administrare spitalul de interes local care este 
imp//cat în organizarea asistentei medicale de urgenţă ; 

- redimensionarea prevederilor bugetare pentru  uncle categorii de venituri i cheltuieli, 
functie de execu ţ ia bugetară  inregistrată  peină  la această  data ş i estim ă rile pc'ină  la sfă rş itul anului; 

- solicitarea Direcliei Generale de Ásisten ţă  Socială  ş i Protectia Copilului Ialomita privincl 
redistribuirea unor credite bugetare pentru asigurarea cheltuielilor necesare derulă rii unor 
proiecte finan ţate din fonduri europene. 



In raportul directiei de specialitate sunt detaliate influentele asupra bugetului judetului , tar 
in anexele la protectul de hotă ră re sunt reflectate influentele  prop use care după  apro  bare  vor 
operate in structura bugetului anului 2022 ş i  in anexele acestuia. 

Av ă nd in vedere că  rectificarea bugetulut general al  judeţ ului, pe mud 2022 indepline#e 
condiţ tile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judeţ ean lalornita adoptarea sa in forma 
ş i con tinutul prevă zute 'in protect. 

Redactat 
readorescu Gabriela - Virginia 



ROMANIA 

CONSILIUL JUDIETEAN IALOMITA 

Mernbor  of CISCk F.norneln. 

RR  SIMTEX 
(711,CrtICO HANA00.1ONT 

115;0 9001 

TeL 0243 230200 
Fax: 0243 230250 SIobozia - Piata Revolutiei Nr. web: www.cicnet.ro  

cji@cicnet.ra 

     

DIRECŢ IA BUGET FINANŢ E 
DIRECTIA INVESTIŢ H SI 
SERVICH PUBLICE 

Nr. 02 - 	din023  .03.2022 

    

RAPORT  
la proieetul de hotă rire privind aprobarea reetificArii 
bugetului general al jude ţ ului Ialomi ţ a, pe anul 2022 

Avdnd in vedere: 
• adresa Directiei de S ă nă tate Public ă  lalomita nr. IL 70141 10.02.2022 privind comunicarea 

filei de buget transmisd de Ministerul S ă nă tă tii pentru Centrul de Asistenţă  Medico-Social ă  
Fierbinti-Targ, prin care a fost alocat ă  suma de 664,00  mu i lei; bugetul initial alocat acestei 

comunicat  cu  adresa nr. IL 597/01.02.2022, avea o valoare maxim ă  de 734,00  mui 
lei; 

• nota privind comuniearea filei de buget transmisd de Ministerul Munch i  Solidarită tii 
Sociale pentru Direc ţ ia General ă  de Asistentă  Socială  ş i Protectia Copilului Ialomita, prin 
care a fost alocat ă  suma de 976,00  mu i lei; bugetul initial alocat acestei institutii avea o 
valoare maxima. de 1.200,00  mu i lei; 

• adresa Directiei de S ă ndtate Public ă  Ialomi ţ a nr. IL 275/01.03.2022 privind comunicarea 
filei de buget transmisd de Ministerul S ă nă tă tii pentru Spitalul Judetean de Urgentd 
Slobozia, prin care a fast  alocat ă  suma de 559,00  mu lei pentru dotarea cu aparatur ă  
medicaid, in anul 2022; 

• notele de fundamentare ale direetfilor ş i compartimentelor de speeialitate din eadrul 
Consiliului Judetean Ialomita; 

• notele de fundamentare prin care sunt transmise solieit ă rile unor institutii subordonate 
privind diminuarea, suptimentarea sau realocarea unor credite bugetare pentru sectiunea de 
functionare  i  sectiunea de dezvoltare, in concordant ă  cu  nevoile actuate, 

proiectul de hotă ră re propus spre aprobare de ordonatorul principal de credite vizeaz ă  in principal 
urmatoarele : 

0 majorarea veniturilor  i  eheltaielilor din donalii  i  sponsoriză ri cu suma de 5,20  mu i lei pe seama 
incas ă rilor realizate p ă nă  la această  dată  de Direetia Generald de Asistenţă  Socială  ş i Proteetia 
Copilutui Ialomi ţ a; 

0 diminuarea subventiilor din bugetul de stat pentru finantarea unit ă tilor de asistenţă  medico-
sociald, respectiv diminuarea creditelor bugetare destinate activit ăţ ii medicate din cadrul 
Centrului de Asistentă  Medico-Social ă  Fierbinti-Tdrg cu suma de 70,00  mu  i lei, de la valoarea 
de 734,00  mu lei la valoarea de 664,00  mu lei; 

0 diminuarea subventiilor din bugetul de stat pentru finantarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilit ă ti, prev ă zute de Legea nr. 448/2006, respectiv diminuarea creditelor bugetare destinate 
activit ă fii de asistent ă  social ă  din cadrul Directiei Generale de Asistenţă  Socială  i  Protectia 
Copilului Ialomita cu suma de 224,00  mu i lei, de la valoarea de 1.200,00  mu i lei la valoarea de 
976,00  mu i lei; 

Consillul Judetelin lalomita 
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0 alocarea sumei de 8,00  mu i lei pentru achizitionarea de sisteme electronice de inregistrare video, 
obligatie ce revine Judetului Ialomita ca partener in cadrul proiectului „Ialomita casa noastrd 
frumoasd  i  curatd" al ă turi de Institutia Prefectului-Judetul Ialomita, Inspectoratul de Politic 
Judetean Ialomita si Garda Natională  de Mediu prin Comisariatul Judetean Ialomita; 

0 alocarea sumei de 2.407,00  mu i lei din excedentul anului precedent, ca si contributie a Judetului 
Ialomita pentru dotarea, in mare parte, cu aparatur ă  medicaid, in completarea surselor alocate de 
la bugetul Ministerului S ă nă tă tii Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia; 

0 includerea, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, a prevederilor bugetare 
neeesare deruldrii proiectului „Cre ş terea eficientei energetice a Cl ă dirii Centrului Cultural lone!  
Perlea" in sumă  de 5.352,00  mu i lei, din care suma de 312,00  mu i lei din excedental anului 
precedent, ca urmare a semnă rii contractului de finantare nr. 7600 din 02.03.2022; de asemenea, 
se redimensioneaz ă  creditele bugetare alocate initial pentru acest obiectiv de investitii, prin 
diminuarea cu suma de 305,00  mu  i lei din excedentul anului precedent, destinati finant ă rii 
proiectului tehnic si a cheltuielilor adiacente, avdnd in vedere ed acestea se vor deconta din 
fonduri exteme nerambursabile; 

0 bugetarea, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli a prevederilor bugetare 
necesare derul ă rii proiectului „Cre ş terea transparentei, eticii si integrit ă tii in cadrul Consiliului 
Judetean Ialomita si a institutiilor subordonate prin implementarea in ă surilor integrate de 
prevenire a coruptiei" in sumă  de 285,00  mu lei, din care 16,00  mu lei din excedentul anului 
precedent, ca unnare a semndrii contractului de finantare nr. 627/2022; 

0 bugetarea, atdt la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli a prevederilor bugetare 
necesare deruldrii proiectului „Ecosistem digital institutional pentru eficientizarea activit ă tii 
administratiei publice la nivelul Consiliului Judetean Ialomita" in sumă  de 1.310,00  mu  i lei, din 
care 270,00  mu  i lei din excedental anului precedent, ca urmare a semnă rii contraetului de 
finantare nr. 638/2022; 

0 alocarea sumei de 143,00  mu i lei din excedentul anului precedent, pentru achizitionarea unor 
servicii de proieetare site web cu scopul de a sustine ş i de a prezenta activitatea produc ă torilor 
loeali de pe raza judetului Ialomi ţ a; 

0 suplimentarea creditelor bugetare destinate deruldrii obiectivului „Efieientizare energetic ă  sal ă  
de spectacole „EUROPA„ foaier si eentrul de informatii pentru cet ă teni„ cu suma de 50,00  mui 
lei, respectiv pentru elaborarea documenta ţ iei tehnico-economic ă  faza DALI (inclusiv studii 
topografice ş i geotehnice, docrimentatii ob ţ inere avize acorduri, expertiz ă  tehnic ă  ş i audit 
energetic); 

0 majorarea creditelor bugetare aloeate obiectivului „Modemizare DJ101B: Linfit ă  judet Ilfov — 
Ră dulesti" cu sama de 1.726,00  mu i lei ca urmare a actualiză rii devizului general la faza PTE 
pentra acest obiectiv; 

0 majorarea creditelor bugetare alocate Centrului Militar Judetean, cu suma de 7,00  mu i lei din 
excedentul anului precedent, pentru achizitionarea unui echipament inforrnatic necesar 
desfd.surdrii activit ă tii specifice; 

0 alocarea din excedentul anului precedent a sumei de 94,00  mu i lei ea transferuri de capital 
acordate in baza contractului de parteneriat sau asociere pentru sustinerea financiard a unită tii 
administrativ-teritoriale a Municipiul Fete ş ti, susţ inere determinat ă  de faptul c ă  aceasta are in 
administrare spitalul de interes local care este implicat in organizarea asistentei medicale de 
urgent ă ; 

0 redimensionarea prevederilor bugetare pentru unele categorii de venituri ş i cheltuieli, functie de 
executia bugetard inregistrat ă  pană  la aceastd dat ă  si estimdrile rand la sfarsitul anului. 



Direc ţ ia General ă  de Asisten ţă  Social ă  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomiţ a fundamenteaz ă  ş i solicită  
redistribuirea unor credite bugetare in sum. de 20,00 mu lei pentru asigurarea cheltuielilor necesare 
derul ă rii unor proiecte finan ţ ate din fonduri europene. Prin nota de fundamentare, institu ţ ia propune 
redistribuirea sumei de 20,00 mu i lei de la proiectul „Pa ş i spre viitor: 2 case tip familial ş i centu de zi 
pentru consiliere ş i sprijin pentru copii ş i p ă rinţ i" la proiectele „ impreun ă  pentru bunici - reducerea 
numă rului de b ă tr ă ni vulnerabili in comuna Traian, jude ţ ul Ialomiţ a, prin furnizarea de servicii sociale" ş i 
„Eurobunicii - reducerea num ă rului de b ă tră ni vulnerabili in comuna Valea Ciorii, jude ţ ul Ialomiţ a, prin 
furnizarea de servicii sociale". 

Influenţ ele 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 pc clasifica ţ ia funcţ ională  i economic ă , iar dup ă  
aprobare vor fi operate in stnictura bugetului pe anul 2022, precum ş i in celelalte anexe ale bugetului 
judeţ ului. 

Director executiv,	 Director executiv, 
Mihaela Moroianu ,7 	 Cristian Vlad 

Consilier, 
Tanu ş a Nă stase  

Diana AlexandraAlexandra Laz ă r 
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