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PROJECT DE HOTARARE NR.  ,5*  
privind aprobarea rectWc ă rii  bugetului general al judelului Ialornita, pe anal 2022 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avand in vedere: 

Referatul de aprobare nr.  /64Q-/2022 - 	din a2--:-06.2022 al Presedintelui Consiliului 
Judeţ ean 

Examin ă nd: 
- Raportul comun de specialitate nr.  ,44/72022 - M  din ot=27.06.2022 al Direcţ iei Buget 

Finante ş i Direcţ iei Investitii Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	72022 - 	din 	.06,2022 al Comisiei pentru mimed, sein ă tate, 

asistenţ ei socială  ş ifamilie; 
- Avizul nr. 	72022 - 	din 	.06.2022 al Comisiei juridice, de disciplină , drepturi, 

obligatii ş i incornpatibilită ti; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.06.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 

ctgricultură ; 
- Avizul  iv'. 	/2022 - 	 din 	.06.2022 al Comisiei perttru inveită m ă nt, cultură , 

culte, tineret, colaborarea cu societa tea civilă  ş i relatii externe; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.06,2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regionalci, protecţ ia mediului ş i turism, 
In conformitate cu: 
- prevederile Hotă ră rii Consiliului Judeţ ean Ialomita nr. 16 din 10.02.2022 privind aprobarea 

bugetului general al judeţ ului lalomiţ a, pe anul 2022, cu modific ă rile i completă rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificeirile ş i 

completă rile ulterioare; 
- prevederile art. 173 alin, (1) lit. b) ş i alin. (3) lit, a) din Ordonanta de Urgenţă  a Guvernului 

nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificeirile i completeirile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022; 
In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanţ a de Urgenrci a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificeirile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă RALyTE: 

Art.1 (1) Se aprobei rectificarea bugetului local al judetului Ialomita pe ctnul 2022, pe 
secţ iuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole i alineate, la venituri in sumă  de 
361.043,60 mii lei, la cheltuieli în sumei de 420.068,60 mii lei, cu un deficit de 59.025,00 -mil lei, 
deficit cc va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face pane 
integrantei din _prezenta hoteiră re. 

(2) Se aprobei utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 59.025,00 mu i lei ca sursă  
de finanţ are a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local. 



Art.2 (1) Se aprobei rectificarea bugetului instituţ iilor publice subordonate Consiliului 
Juderean lalomita, finantate din venituri proprii ş i subventii din bugetul local, pe anul 2022, pe 
sectiuni, cap itole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole ş i alineate, la venituri in sumd de 22.354,50 
mu i lei, la chetuieli in sumd de 22.384,50 mu i lei, en un deficit de 30,00 mu i lei, deficit cc va fi acoperit 
din excedentul anului precedent, potrivit punctului if din anexa care face parte integrantei din 
prezenta hoteirdre. 

(2) Se aprobd utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 30,00 mii lei ca sursei de 
finantare a cheltuielilor sectittnii de dezvoltare a bugetului instituţ iilor publice finantate din venituri 
proprii ş i subventii din bugetul local. 

Art.3 (1) Se aprobei rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2022, 
pe sectiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titiuri, articole ş i alineate, la venituri în suma de 698,00 
mu i lei, la cheltuieli in suma de 940,00 mu i lei, cu un deficit de 242,00 mu i lei, deficit ce va fi acoperit 
din excedentul anului precedent, potrivit punctului III din anexa care face parte integrantd din 
prezenta hoteirdre. 

(2) Se aprobei utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 242,00 mii lei ca sursei de 
finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului fondurilor externe nerambursabile. 

Art 4 Se aprobei numdrul de posturi ş i fondul aferent salariilor de bazd pen tru aparatul de 
specialitate al Consiliului Jude/can Ialomita pe anul 2022, potrivit punctului IV din anexa care face 
parte integrantei din prezenta hoteirdre. 

Art.5 Influentele prevdzute la art. I, 2, 3 si 4 sunt detaliate in anexa care face parte integrantei 
din prezenta hoteirdre. 

Art.6 Se imputernice ş te Direcţ ia Buget Finanţe Directia Investiţ ii i Servicii Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude/can Ialomita sei introducd modificeirile 
completdrile in structura bugetului judetului Ialom ĺţ a, inclusiv in sinteza pro gramelor, pro gramul de 
investiţ ii pub/ice, numeirul de personal ş i fondul salariilor de bazei ş i in bugetul general consolidat, 
pe anul 2022. 

Ail ,  7 Prevederile prezentei hoteirdri vor fi ctduse 	indeplinire de ceitre direcţ iile din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Jude/eon Ialomiţ a ş i instituţ iile subordonate, punerea in  
aplicare fiind asiguratei de preş edintek Consiliului Jude/can Ialomita. 

Art.8 Prezenta hoteireire devine obligatorie fi produce efecte de la data aducerii cunoş tinţ ei 
pub licd. 

Art.9 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomiţa, prezenta holdreire va fi 
comunicatei, spre ducere la indeplinire, directiilor de specialitate implicate ş i institutiilor 
subordonate Consiliului Jude/can ş i, spre ;saint-a, Institutiei Prefectului — Judetul Ialomiţa 
urmeind a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţ a — Sectiunea "Monitorul Oficial al 
Judetului". 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al judeţ ului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

 



ANEXA 
LA HOTĂ RAREA NR. 	/ 28.06.2022 

pe anul 2022 

-  mi lei - 

privind aprobarea rectific ă rii bugetului general al Judetului Ialomita, 

Nr. 
crt 

Denumirea Indicatorilor Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0  1 2 3 4=2+1 

BUGET LOCAL 

TOTAL VENITURI 	 359:002,00 	2.041,60 	361,043,60 

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 145.922,00 	-38,40 	145.883,60 
capitol / subcapitol 

37.02.01 Donaţ ii ş i sponsoriz ă ri 8,00 1,60 	9,60 
37.02.03 Vă rs ă minte din sectiunea de functionare pentru fmantarea sectiunii de dezvoltare a 
bugetului local (Cu  sernnul minus) -7.502,00 -40,00 -7.542,00 

VEN1TURI - SECT1UNEA DE DEZVOLTARE 	 213.080,00 	2.080,00 	215.160,00 

capitol / subcapitol 
37,02.04 V ă rs ă minte din sectiunea de functionare 7.502,00 40,00 7.542,00 
42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Local ă  81.799,00 	1.800,00 83.599,00 
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 14.590,00 50,00 14.640,00 

Venus-impreund pentru o viatd En sigurantd 0,00 50,00 50,00 
48.02.02,02 Sume primite in contul pl ă tilor efectuate in anul curent 753,00 190,00 943,00 

Pro gres in ccditettea tngrijirii alternative a copiilor - Reducerea numdrului de copii ş i 
tineri plasatj in institutil prin consolidarea re/del de asistentl maternali - project TEAM 
UP - DGASPC 456,00 190,00 640,00 

TOTAL CHELTUIELI 	 417.904 00 	2.164,60 	420.068,60 

1 
CHELTU1ELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 145.922,00 	-38,40 	145.883,60 

Paragraf: 51.02.01.03 Autorit ă ti executive 	 21.234,00 	75,00 	21.309,00 
Articol / alineat 

20.01.07 Transport 40,65 -30,00 10,65 
20.13 Preg ă tire profesional ă  70,00 50,00 120,00 
20.30.02 Protocol ş i reprezentare 120,00 25,00 145,00 
20.30.30 Alte cheltuieli cu buntni ş i servicii 2,342,92 	80,00 2.422,92 
59.17 Desp ă gubiri eivile 300,00 	-50,00 250,00 

Subcapitol : 61.02.05A Protectie eivil ă  ş i protectia contra incenciiilor - Inspectoratul pentru 
Situatii de Urgent „Barbu Catargiu" lalomita 	 349,00 	10,00 	359,00 
Arficol / alineat 

20.05.01 Uniforme ş i echipament 80,001 	10,00 90,00 

Paragraf 67.02.03.08 Centre pentru conservarea ş i promovarea culturii traditionale - Centrul 
Judetean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale Iatomita 	 2.049,00 	200,00 	2.249,00 
Articol / alineat 

51.01.01 Transferuri e ă tre institutii publice 2.049,00 200,00 2,249,00 

Paragraf 1 67.02.03,30 A Alte servicii culturale - Cen rul Cultural „Ionel Perlea" 	 2.906,00 	65,00 	2.971,00 
Articol / alineat 

51.01.01 Transferuri c ă tre institutii publice 2.906,00 65,00 2.971,00 

Subcapitol ; 67.02.50 Alto servicii in domeniile ell turii, recreerii ş i religiei 	 250,00 	-100,00 	150,00 
Articol / alineat 

20.30.30  Alto  cheltuieli cu bunuri ş i servicii 	 100,00 -100,00 0,00 
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- mii lei - 
Nr. 
crt 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Intlueute 
Program 
rectificat 

0 1 2 3 4=2+3 
Subcapitol : 68.02.04 Asisten ţă  acordată  persoanelor in vă rst ă  - DGASPC - Că min pentru 
Persoane V ă rstnice Balaciu 	 3.024,00 	0,60 	3.024,60 
Articol / alineat 1 

20.03,01 Hran ă  pentru oameni 	 472,00 0,60; 	472,60 

Paragraf : 68.02.05.02B Asisten ţă  social ă  in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de 
ingrijire ş i Asistent ă  Slobozia 	 7,432,30 	0,40 	7.432,70 
Articol / alineat 

20,03.01 Eiran ă  pentru oameni 	 _ 704,30 0,40 704,70 

Paragraf ; 68.02.05,02C Asisten ţă  socială  in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de 
abilitare ş i reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilit ăţ i Movila 	 2.788,70 	0,60 	2.789,30 
Articol / alineat 

20.03.01 Hran ă  pentru oameni 	•  300,70 0,60 301,30 

Subcapitol ; 68,02.06 Asistenta sociala pentru famil e si copii - Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Ialomita 	 29.168,00 	-40,00 	29.128,00 
Articol / alineat 

10.01.01 Salarii de baz ă  17.721,53 89,19 17.810,72 
20.02 Reparatii curente 720,00 -40,00 680,00 

-220,72 

85.01.01 Pl ăţ i efectuate In anii preceden ţ i ş i recuperate in anul curent in sec ţ iunea de 
functionare a bugetului local -131,53 -89,19 

Paragraf: 80,02.01.10 Programe de dezvoltare regional ă  ş i social ă 	 1.922,00 	-250,00 1.672,00 
Articol / alineat 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri ş i servicii 	, 1.772,00 -150,00 1.622,00 
59.22 Ac ţ iuni cu caracter ş tiintific ş i social -cultural 150,00 -100,00 50,00 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 271.982,00 	2.203,00 	274.185,00 

Paragraf; 51,02,01,03 Autorit ă ti executive 	 6.048,00 	156,00 	6.204,00 
Articol / alineat 

71.01,30 Alte active fixe 1,710,00 156,00 1.866,00 
Alte cheltuieli asimilate investitiilor - licenle ,si programe 61,00 7,00 68,00 
Alte cheltutelt asimilate investifillor - demolare garaje 0,00 149,00 149,00 

Subcapitol 54,02.10 Servicii publice comunitare de evident ă  a persoanelor - Directia 
Judeţ eand de Eviden ţă  a Persoanelor Ialomi ţ a 	 0,00 	7,00 	7,00 
Articol / alineat 

51.02.29 Alte transferuri de capital c ă tre institutii publice 	 0,00 7,00 7,00 

Paragraf : 65,02.07.04A nv ăţă mânt  special - Scoala Profesional ă  Special ă  "Ion Teodorescu" 
Slobozia 	 190,00 	25,00 	215,00 
Articol / alineat 

51.02.29 Alte transferuri de capital care institu ţ ii publice 	 190,00 25,00 215,00 

Paragraf : 67.02.03.03A Muzee - Muzeul National al Agriculturii 	 55,00 	25,00 	80,00 
Articol / alineat 

51,0229 Alte transferuri de capital care institutii publice 	 55,00 25,00 80,00 
[ 

Subcapitol : 68,02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii - Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Ialomita 	 8.338,00 	190,00 	8.528,00 

]Articol / alineat 
58.02.01 Finan ţ area naţ ional ă  305,00 30,00 335,00 

Venus-Impreund pentru a victrd in sigurang 55,00 30,00 85,00 
58.02.02 Finanţ area extern ă  nerambursabil ă  1.545,00 120,00 1.665,00 

Venus-impreund pentru a via/ti in sigurang 295,00 120,00 415,00 
71.01,02 Maş ini, echipamente ş i mijloace de transport 88,00 70,00 158,00 

Datciri independente - Centrald termidi pe pampa de cdldurd la Casula de tip familial 
Gabriela Fetesi 0,00 70,00 70,00 
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- mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influente Program 
rectificat 

2 3 4=2+3 

71.01.30 Alte active fixe 35,00 -30,00 5,00 
Alte cheltuieli asimilate investitillor - lucrd ri de bran,sament (racord) la reteaua de 
canalizare la .Ş coala Special& Slobozia NOtdri 30,00 -30,00 0,00 

Paragraf : 84.02.03.01 Drumun si poduri 	 146.649,00 	1.800,00 	148.449,00 
Articol / alineat 

71.01.01 Constructii 69.425,00 1.800,00 71.225,00 

Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Cwreni - Axintele - Orezu, km  0+000 - 35+400 30,908,00 1.800,00 32.708,00 

DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 58.902,00 	123,00 	59.025,00 

II 

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE  St ACTIVITĂ TILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN 
VENITURI PROPRII  AL INSTITUTHLOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN 
IALOMITA 

TOTAL VENITURI 	 22.032 550 	322,00 	n.354,50 
I 

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 20.480,50 	265,00 	20.745,50 
capitol! subcapitol 
43.10,09 Subventii pentru institu ţ ii publice 19.442,00 265,00 19.707,00 

Ceram! Cultural Vonel Perlea" 	 2.906,00 65,00 2.971,00 

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturil Traditionale Ialomita 	2.049,00 200,00 2.249,00 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.552,00 	57,00 1.609,00 
capitol / subcapitol 
43.10,19 Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 1,120,00 57,00 1.177,00 

Directia Judefeand de Evident& a Persoanelor ktlomila 0,00 7,00 7,00 , 
Scoala Prafesionald  Special& "Ion  Teodorescu" Slobozia 190,00 25,00 215,00 
Ilditzeul National al Agriculturli 55,00 25,00 80,00 

TOTAL CHELTUIELI 	 22.062,50 	322,00 	22.384,50 

1 
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 20.480,50 	265,00 	20.745,50,4  

1 	
1 

Subcapitol 54.10.10 Servicii publice comunitare de cviden ţă  a persoanelor - Diree ia 
Judetean ă  de Evidentă  a Persoanelor Ialomita 	 1.983,50 	0,00 	1.983,50 
Articol / alineat 

20.01.03 inc ă lzit, iluminat si fort ă  motric ă  76,06 3,77 79,83 
20.01.05 Carburanti si lubrifianti 14,00 3,00 17,00 
20.30.30  Ate cheltuieli cu bunuri si servicii 25,00 5,00 	30,00 
85.01.01 Kati efectuate in anii precedenti ş i recuperate In anul curent in sectiunea de 
functionare a bugetutui local -39,94 -11,77 	-51,71 

Paragraful 67.10.03.14 Centre culturale - Central Cultural irlone] Perlea" 	 2.956,00 	65,00 	3.021,00 
Articol / alineat I 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri ş i servicii 	 890,00 65,00[ 955,00 

I 
Paragraful 67.10.03.30 Alte servicii culturale - Centrul Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale Ialomita 	 2.074,00 	200,00 	2.274,00 
Articol / atineat 

20.30.30 Alte cbeltuieli cu bunuri ş iservicii 	 510,00 200,00 710,00 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.582,00 	57,00 	1.639,00 
I 

Subcapito] 54,10.10 Servicii publice comunitare de eviden ţă  a persoanelor - Directia 
Judetean ă  de Evident ă  a Persoanelor Ialomita 	 0,00 	7,00 	7,00 
Articol / alincat I 

71.01.30 Alte active fixe 0,00 7,00 7,00 
Alte cheltuieli asimilate investitillor - lice* 0,00 , 	7,00 7,00 
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- mil let - 
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influert e Program 
rectificat 

0  1 2 3 4=2+3 

Paragraf 65.10.07.04 Inv ă tă ină nt special - 	coala Profesional ă  Special ă  "Ion Teodorescu' 
Slobozia 	 190,00 	25,00 	215,00 
Articol / alineat 

71.01.03 Mobilier, aparatur ă  birotică  si  cite active corporate 0,00 25,00 25,00 
Doteiri independente - Sistem supraveghere video în s ă lă le de clasd 0,00 25,00 25,00 

Paragraful 67.10.03.03 Muzee - Muzeul National at Agricultuna 	 55,00 	25,00 	80,00 
Articol / alineat 

71.0E30 Alte active fixe 0,00 	25,00! 	25,00 
Cheltuieli aferente studtilor de fezabilitate Valte studii - Realizare poartd (feces 
muzeu - Cheltuieli de proiectare, studio DAL1, obtinere avize, acorduri 0,001 	25,00 

I 
I 

25,00 
i 

DEFICIT - Seetiunea de Dezvoltare 	 30,00 	0,00 	30,00 

III BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMI3URSABILE 

TOTAL VENITURI 	 685,00 	13,00 	698,00 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 685,00 	13,00 	698,00 
capitol / subcap itol 
42.08.75 Cofinantare public ă  acordat ă  in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic 
European si Norvegian 2014-2021 140,00 2,00 142,00 

Muzeul Judetean lalomita 0,00 2,00 2,00 
48.08.31.03 Prefinan ţ are 545,00 11,00 556,00 

Muzeul Judetean Ialomita 0,00 11,00 11,00 

TOTAL CHELTUIELI 	 927,00 	13,00 	940,00 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 0,00 	0,00 	0,00 
.1 1 

CHELTUIELI - SECT1UNEA DE DEZVOLTARE 	 927,00 	13,00 	940,00 
1 
I 

Paragraf 67.08.03.03 Muzee - Muzeul Judetean Ialomita 	 0,00 	13,00 	13,00 
Articol / alineat 

58.31.01 Finantare national ă  0,00 2,00 2,00 
Romii de stepd - o poveste despre trecut ,y1 drumuri cdtre modern itate 0,00 2,00 2,00 

58.31.02 Finantarea extem ă  nerambursabil ă  0,00 11,00 11,00 
Romii de stepd - a poveste despre trecut „si drumuri cdtre modernitate 0,00 11,00 11,00 

DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 242,00 	0,00 	242,00 

IV. 
1 	1 

NUNIARUL  DE  PERSONAL  $1 FONDUL SALARDLOR  DE  BAZĂ ,  PE  ANUL 2022 

Specifica ţ ie 

Ninnă r de 
personal 

perinanent §i 
temporar 

Numă r 
maxim de 

posturi care 
se finantează  
din fon

'
duri 

in 
anul 2022 

Fondul 
salariilor de 
bază  2022 

(mil lei) publiee 

1 Consiliul Judetean Ialomita - aparat de specialitate 173 158 13.588,00 
din care: 

-Persoane care ocupa functii de demnitate 3 3 
-Numar de salariati 170 155 

Total 173 158 13.588,00 
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Siabozia Pia;a Revolutie ă  N. 1 
web: www.cienet.ro  

e-malf; cji@cicnet.ro  

Nr.  I 	/2022 -C din ,L.06.2022 

C>2.43 230200 
Fax: 0243 230250 

PRE$ED1NTE 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

   

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hoteirare privind aprobarea rectifiarii bugetului 

general al jude ţ ului Ialomiţ a, pe anal 2022 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita se propune 
rectificarea bugetului judetului Ialomiţ a, pe anul 2022. 

Propunerea este fundamentatd prin dispozitiile art. 19 aim. (2) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificeirile ş i completeirile ulterioare, 
coroborat cu prevederile Ordonantei de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificdrile i complet ă rile ulterioare, conform că rora pe parcursul 
exercitiului bugetar, la propunerea fundamentatei a ordonatorului principal de credite, se 
poate realiza rectificarea bugetului judelului cu aprobarea autorită tii deliberative. 

Prezenta propunere are la bazd executia bugetarei i solicitdrile unor institutii 
subordonate privind redimensionarea unor prevederi/credite bugetare pentru sectiunea de 
functionare i pentru sectiunea de dezvoltare ş i notele de fundamen tare ale directiilor de 
specialitate din cadml aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita, in 
concordantd cu necesiteitile de finantare. 

Avdnd in vedere cele de mai sus propunerea vizeazd; 
- majorarea bugetului propriu al judetului Ialomita, aferent sectiunii de functionare, 

cu donaţ ii  i sponsorizdri aferente activiteitii Direcţ iei Generale de Asisten ţ ei Sociald si 
Protectia Copilului ialomita. De asemenea, prin nota de fundarnentare depusd de această  
instituţ ie se solieitd redistribuirea unor credite bugetare, functie de executia bugetarei 
realizatd pă nd la această  datd ş i necesitdtile de finan ţare; 

- majorarea vdrsdmintelor din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 
dezvoltare, Includerea unor credite bugetare pentru o centrală  termicd pe pompd de c ă ldură  
la Că suta de tip familial Gabriela Fetesti din cadrul Directiei Generale de Asistentd Socială  
ş i Protectia Copilulvi Ialomita; 

- redistribuirea unor sume pe seama unor credite bugetare destinate cheltuielilor de 
functionare intre subcapitole i paragrafe ale bugetului local pentru cheltuieli necesare 
functiondrii aparatului de specialitate, Inspectoratului pentru Situaţ ii de Urgentă  "Barbu 
Catargiu" al Judetului Ialomita, precum i  Centrului Judetean pen try Conservarea 
Prornovarea Culturii Traditionale Ialomita ş i Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomiţa 
pen try buna organizare a Concursului National de Interpretare a Muzicii Usoare Romdnesti 
"Trofeul Tineretii Amara" editia 54. 
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- suplimentarea creditelor bugetare destinate achiziţ ionă rii de licenţ e necesare pen tru 
buna desfdsurare a activităţ ii aparatului de specialitate; 

- alocarea unei sume pentru achiziţ ionarea serviciilor de demolare a garajelor 
deţ inute de Cons iliul Judeţ ean Ialomiţ a pentru sistematizarea i modernizarea Mvnicipiului 
Slobozia; 

- majorarea akit la partea de venimri, cat ş i partea de cheltuieli a finanrarii din 
Pro gramul Naţ ional de Dezvoltare Locald pentru objectivul de investi ţ ii "Modernizare 
DJ201.. Tronson I DN 2 Co ş ereni — Axintele Orezu, km 0+000 - 35+400"; 

- redistribuirea unor credjte bugetare, prevă zute in bugetul Direcţ iei Judeţ ene de 
Eviden ţă  a Persoanelor Ialomiţa, aş a cum au fost solicitate de aceasta, corelat cu execuţ ia 
bugetarci la această  data ş i priorităţ ile stabilite, reprezentă nd in fapt plăţ i efectuate in anii 
precedenţă  „s1 recuperate in anul curent, sume distribuite cdtre alte articole/alineate huge tare 
aferente cheltuielilor; 

- alocarea unei sume Direcţ iei Judelene de Eviden ţă  a Persoanelor Ialomiţ a pen tru 
achiziţ ionarea unor licenţ e; 

- alocarea unei sume Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia pentru 
achiziţ ionarea unui sister'', de supraveghere video; 

- alocarea unei sume Muzeului Na ţ ional al Agriculturii pentru cheltujeli de pro iectare 
ş i studiu DALI pentru realizarea unei porţ i de acces in muzeu; 

- includerea, ateit la partea de venituri, cdt si la partea de cheltuieli aferente bugetului 
fondurilor externe nerambursabile, a prevederilor bugetare necesare deruldrii pro iectului 
"Romii de stepd — o poveste despre trecut ş i drurnuri că tre modernitate", project in care 

Muzeul Jude ţ ean Ialomiţa are calitatea de partener. 
In raportul direcţ iei de specialitate sunt detaliate influenţ ele asupra bugetului 

judeţ ului, far in anexa la proiectul de hotă rdre sunt reflectate influen ţ ele propuse care dupd 
aprobare vor fi operate in structura bugetului anului 2022 ş i in anexele acestuia. 

Avand in vedere că  rectificarea bugetului general al judeţului, pe anul 2022 
indeplineste condi pile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judeţean Ialomiţ a 
adoptarea sa in forma ş i conţ inutul prevdzute in project. 

Redactal 
Tudorache Emilia 
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RAPORT  
la proiectul de hot ă rire privind aprobarea rectific ă rii 
bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2022 

Bugetul general al judeţ ului Ialomi ţ a pe anul 2022, aprobat prin Hot ă ră rea Consiliului Judetean 
nr. 16/10.022022, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, necesit ă  aprobarea unei rectific ă ri in 
structur ă  ş i volum determinat ă  de schimb ă rile intervenite pe parcursul executiei bugetare, conform 
solicită rilor unor institutii subordonate privind redimensionarea unor prevederi/credite bugetare pentru 
see ţ iunea de func ţ ionare ş i pentru sectiunea de dezvoltare ş i notelor de fundamentare ale diree ţ iilor de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomita. 

Proiectul de hotă rare supus spre analiz ă  ş i aprobare de c ă tre ordonatorul principal de credite 
propune urm ă toarele: 

- majorarea bugetului propriu al judeţ ului Ialomita, aferent sectiunii de functionare, cu suma de 
1,60 mu lei, reprezentând donatii i sponsoriz ă ri aferente activit ăţ ii Directiei Generale de Asistent ă  
Social ă  &i Protec ţ ia Copilului Ialomita; prin nota de fundamentare depus ă  de aceast ă  institu ţ ie se 
solicit ă  redistribuirea unor credite bugetare, func ţ ie de executia bugetar ă  realizat ă  Odd la aceast ă  dat ă  
ş i de necesit ă tile de finantare; 

majorarea v ă rs ămintelor din sectiunea de func ţ ionare pentru finan ţ area sec ţ itmli de dezvoltare 
cu suma de 40,00 mu lei; ineluderea tutor credite bugetare pentru o central ă  termic ă  pe pompă  de 
că ldură  la C ă suta de tip familial Gabriela Fete ş ti din eadrul Direc ţ iei Generale de Asistent ă  Socială  ş i 
Protec ţ ia Copilului Ialomita, Cu o valoare de 70,00, mu i lei; 

- redistribuirea sunaei de 350,00 mu i lei pe seama unor credite bugetare destinate eheltuielilor de 
funeţ ionare intre subcapitole i paragrafe ale bugetului local pentru cheltuieli necesare function ă rii 
aparatului de specialitate de 75,00 mu i lei, Inspectoratului pentru Situa ţ ii de Urgenţă  „Barbu Catargiu" 
al Judetului Ialomi ţ a de 10,00 mu i lei, precurn ş i Centrului Tudatean pentru Conservarea ş i Promovarea 
Culturii Tradi ţ ionale Ialomita de 200,00 mu i lei ş i Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomita de 65,00 
mu i lei, cei 265,00 mu i lei fund neeesari pentru buna desf ă turare a Concursului National de Interpretare 
a Muzieii Uş oare Romdneş ti "Trofeul Tineretii Amara" edi ţ ia 54; 

suplimentarea  cu suma de 7,00 mu i lei a creditelor bugetare destinate achizi ţ ionă rii de licenţ e, 
necesare pentru buna desfă surare a activit ăţ ii aparatului de specialitate; 

- aloearea sumei de 149,00 mu i lei pentru achizi ţ ionarea serviciilor de demolare a garajelor 
de ţ inute de Consiliul Judetean Ialomi ţ a, pentru sistematizarea i modernizarea Municipiului Slobozia; 

- majorarea cu suma de 1.800,00 mu i lei, atât la partea de venituri cat ş i la partea de cheltuieli, 
fmanţă rii din Programul National de Dezvoltare Local ă  pentru obiectivul de investitii „Modernizare 
DJ 201: Tronson I DN 2 Co ş ereni-Axintele-Orezu, km 0+000-35+400"; 

redistribuirea unor credite bugetare, prev ă zute in bugetul Directiei Judetene de Eviden ţă  a 
Persoanelor Ialomi ţ a, aş a cum au fast solicitate de aceasta, eorelat cu execu ţ ia bugetară  la aceast ă  dat ă  
ş i priorităţ ile stabilite, reprezentând in fapt pl ăţ i efectuate in anii precedenti ş i recuperate in anul 
eurent, sume distribuite care alte articole/alineate bugetare aferente cheltuielilor ; 

aloearea sumei de 7,00 mil lei Directiei Jude ţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor Ialomi ţ a pentru 
achizitionarea unor lieen ţ e ; 



- alocarea sumei de 25,00 mu i lei Scolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia 
pentru achizitionarea unui sistem de supraveghere video; 

alocarea sumei de 25,00 mu i lei Muzeului National al Agriculturii pentru cheltuieli de 
proiectare ş i studiu DALI pentru realizarea unei porti de acces in muzeu ; 

- includerea, atat la partea de venituri eat ş i la partea de cheItuieli aferente bugetului fondurilor 
externe nerambursabile, a prevederilor bugetare necesare derul ă rii proiectului „Romii de step ă  — o 
poveste despre treeut ş i drumuri c ă tre modemitate", proiect in care Muzeul Judetean Ialomita" are 
calitatea de partener, in sum ă  de 13,00 mu i lei; 

Influentele propuse, prev ă zute la partea de venituri ş i la partea de cheltuieli, pentru flecare tip 
de buget, sunt detaliate in anexa la proiectul de hot ă rare pe clasificatia functional ă  ş i economic ă , jar 
după  aprobare vor fi operate in structura bugetului general pe anul 2022, precum ş i in celelalte anexe 
ale bugetelor componente. 

Director executiv, 
Mihaela Morgu 

Director executiv, 
\Cristian Vlad 

Consilier, 
Diana Alexandra Lazdr 

Consilier, 
Da Niel/Mae Dinu 
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