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PROIECT HOT~RARE NR. 
privind aprobarea rectificrii bugetului imprumutului intern al judetului Ialomita, pe anul 2022 

Consiliul Judetean Ialomita, 
+ ' Av@nd in vedere: 

Referatul de aprobare m /1%5 /2022 -t in lo o. 2022 al Presedintelui Consiliului 
Judetean Ialomita, » , 

Examinand: 
prevederile Hot~r@rii Consiliului Judetean lalomita nr. 108 din 11.06.2021 privind aprobarea 
contract~rii si garant~rii unei finantri rambursabile interne in valoare de 100.000 mii lei in 
vederea realiz~rii unor obiective de investifii de interes judetean; 
prevederile Hot~r@rii Consiliului Judetean lalomifa nr. 240 din 23.12.2021 privind aprobarea 
bugetului imprumutului intern al judefului lalomifa, pe anul 2022; 

- prevederile Hot~r@rii Consiliului Judetean Ialomifa nr. 119 din 28.06.2022 privind 
modificarea anexei la Hot~rarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 108 din 11.06.2021 privind 
aprobarea contract~rii si garant~rii unei finant~ri rambursabile interne in valoare de 100.000 
mii lei in vederea realizrii unor obiective de investitii de interes judetean; 
avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, aprobat prin Hotr@rea nr. 6716 din 
16.09.2021; 
adresa Comisiei de autorizare a fmprumuturilor locale nr. 379938 din 14.07.2022; 
Raportul de specialitate comun nr. /1.240 12022 - U din 9/,2022 al Directiei Buget 
Finante si Direcfiei de Investitii si Servicii Publice 
Avizul nr. /2022 - din .2022 al Comisiei economico-financiar si 
agricultur~; 

- Avizul nr. /2022 - din .2022 al Comisiei juridice, de disciplin~, 
drepturi, obligatii si incompatibilitti; 
Avizul nr. /2022 - din .2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regional, protectia mediului si turism; 
In conformitate cu: 

- prevederile art. 173 alin.(I) lit. b) si alin. (3) lit. a) din Ordonanta de Urgent~ a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific~rile si completrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificrile si complet~rile 
ulterioare; 

- prevederile Hot~r@rii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea 
Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, 

I n temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent~ a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, 

HOT~R~STE 

Art. I Se aprob~ rectificarea bugetului imprumutului intern al judefului lalomita pe anul 2022, pe 
secfiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si aliniate, at@t la venituri cat si la cheltuieli, in 
sum~ de 50.000,00 mii lei, potrivit anexei care face parte integrant din prezenta hot~r@re. 



Avizat, 
( Seeretarul general al judetului Ialomita 

Adrian ' • • ert IONESCU 

Art. 2 Se imputernicesc Directia Buget Finante i Directia Investitii ş i Servicii Pub lice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lalomita să  introducci modificeirile ş i 
completeirile in structura bugetului fmprumutului interOl jude ţ ului Ialomiţ a, inclusiv in sin teza 
programelor, programul de investitii _publice 0 in bugetul general consolidat, pe anul 2022. 

Art. 3 Prevederile prezentei hoteirdri vor fi aduse la indeplinire de cdtre directiile din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean Iał omiţ a, punerea in aplicare fund asiguratei de 
presedintele Consiliului Jude/eau Ialomita. 

Art. 4 Prezenta hoteirdre devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la cunostintei 
publicei. 

Art. 5 Prin grzja Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hoteirdre se comunicei, spre 
ducere la indeplinire, Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita, Directiei Buget Finante ş i Directiei 
Investitil Servicii Publice ş i, spre „stiintci, i Institutiei Prefectului — Judetul Ialomita, urmand sci fie 
publicate pe site-ul Consiliului Judelean Ialomiţ a, Secţ iunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRE$EDINTE 

MARIAN PAVEL 

. 1: G. V. 



ANEXA 
LA HOTĂ RÂREA NR. 	/ 	.07.2022 

pe anul 2022 

- mil lel - 

privind aprobarea rectificiirii bugetului imprumutului Intern al Judetului Ialomita, 

Nr. 
crt. 

Denum rea indicatorilor Program 
actual 

Influente Program 
rectificat 

0 2 3 4=2+3 
1V,F81,J , V. NITILTIO 	 50.::00.0.;00  . 	OM 	.50 = 0  MO 

H.  
VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 50.000,00 	0,00 	50.000,00 

capitol! subcapitol 
4L07.02.01 Sume aferente creditelor interne 	 50.000,00 0,00 50.000,00 

TOTAL: CHELTUIELlr ' 	 5.0:000.;00' , : 	11;00 :: 	!:50'i0.011,00 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 50.000,00 	0,00 	50.000,00 

Paragraf 66.07,06.01 5pitale generale 	 22.000,00 	2.500,00 	24.500,00 
Articol / alineat 

58,01.01 Finantare national ă  500,00 -150,00 350,00 
Reabibtarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judefean de 
Urge* Slobozia 500,00 -300,00 200,00 
Modernizarea, extincierea si dotarea Uniteitii de Primire Urgente din cadrul Spitcdului 
Judefean de Urge* Slobozia 0,00 150,00 150,00 

58.01.02 Finantarea extern ă  nerambursabilă  0,00 350,00 350,00 
Modernizarea, extinderea si dotarea Unită tii de Primire Urgente din cadrul Spitcdului 
Jude/eau de Urgent& Slobozia 0,00 350,00 350,00 

58.01.03 Cheltuieli neeligibile 	 1.500,00 2,300,00 3.800,00 
Reabilitarea, modernizarea si  dot area Ambulatoriului din cadrui Spitalului Judefean de 
Urgentă  Stobozia 1.500,00 300,00 1.800,00 
Modern izarea, extinderea si dotarea Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitaluhii 
Judefean de UrgenIci Slobozia 0,00 2.000,00 2.000,00 

71.01.01 Constructii 20.000,00 0,00 20.000,00 

Modernizarea si dotarect incintei clă dirii Spitalului Judetean de Urge* Slobozia 10.000,00 0,00 10.000,00  

Construirea Blocului Operator din cadrul Spitcdului Judelean de Urge* Slobozia 10.000,00 0,00 10.000,00 

Paragraf 67.07.03.03 Muzee 	 3.500,00 	3.500,00 	7.000,00 
Articol / alineat 

58.01,01 Finantare national ă  1.000,00 250,00 1.250,00 
Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectură  Conacul Bolomey 1.000,00 250,00 1.250,00 

58.01.02 Finantarea extern ă  nerarnbursabil ă  1.000,00 250,00 1.250,00 
Reabilitarea monumentului istoric ş t de arhitectură  Conacul Bolomey 1.000,00 250,00 1.250,00 

58.01.03 Cheltuieli necligibile 1.500,-100 	3.000,00 4.500,00 
Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitectură  Conacul Bolomey 1.500,00 	3.000,00 4.500,00 

Paragraf 84.07.03.01 Drumuri si poduri 	 24.500,00 -6.000,00 	18.500,00 
Articol / alineat 	 _ 

58.01.01 Finantare national ă 	 3.000,00 -2.750,00 250,00 

Modernizare DJ 306 limită judetul Ccă lă rasi - A lbesti - Andrase ş ti - Gheorghe Doja - 
Crunti intersectie Cu DJ 10211, DJ 102 H interseetie cu DJ 306- Reviga - Cocora - 
intersectie cu DJ 203E, DJ 203E intersectie cu DJ 102H - Cocora - limita judet Buzau 3.000,00 -2.750,00 250,00 

58.01.02 Finantarea extern ă  nerambursabil ă  4.000,00 -4.000,00 0,00 

Modernizare DJ 306 limită judetul Cală raş i - Albe ş ti - Andraş esti - Gheorghe Doja - 
Crunti intersecfie Cu DJ 102H, DJ 102 H intersectie cu DJ 306- Reviga - Cocora - 
intersectie Cu DJ 203E, Di 203E intersectie cu DJ 102H- Cocora - limita judet Buzau 4.000,00 -4.000,00 0,00 

58.01.03 Cheltuieli neeligibile 3.000,00 -2.750,00 250,00 

Modernizare DJ 306 limita judeful Că ldrasi - Albesti - Andra ş esti - Gheorghe Doja - 
Crunfi interseclie an DJ 10211, DJ 102 H intersectie an DJ 306 - Reviga - Cocora - 
intersectie cu DJ 203E, DJ 203E intersectie an DJ 102H - Cocora - limită judef Buzau 3.000,00 -2.750,00 250,00 
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- mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorttor Program 
actual 

lnfluente 
Program 
rectificat 

0 1 2 3 4=2+3 

71.01.01 Constructii 14.500,00 3.500,00 18,000,00 
Modernizare DJ 201, Buesti - Iv ă ttesti - Ion Ghica - Ciulnita - Cos ăMhasti - Mă rculesti, 
km 57+000 - 84+000 7.500,00 -3,298,00 4.202,00 

Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Cosereni - Axintele - Orezti, km 0+000 - 35+400 7.000,00 -1.954,00 5.046,00 
Mociernizare drum judetean DJ201, TP01'28037 Orezu (intersectle DJ201B) - Piersica-
Borduseht (iesire din localitate) 0,00 2,800,00 2.800,00 
Modernizare DJ101B: Limit ă  judel Ilfov - R ă dulesti 0,00 5.952,00 5.952,00 

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

CONSILIUL JUDETEAN IALOMIŢ A CIDIRTLFIED r614.6¢1P 

TO.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

Slobozia Pia0 RevaluTiei Nr, 
web: www.cicnetro 

e-mail: cji(E.c.)cicnet.ro 

Nr. 02 4 5--  i 2o OIL  2022 
0022 

REFERAT DE APROBARE 
la proieetul de hoard re privind aprobarea rectifieeirii bugetului imprumutului intern al 

judefului Ialomi ţa, pe anul 2022 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune aprobarea rectifică rii bugetului 
imprumutului intern al judeţ ului Ialomiţa, pe anul 2022, aprobat prin Hotă rirea Consiliului 
Judeţ ean ialomita nr. 240 din 23.12.2021. 

Consiliul Judeţean Ialomila a aprobat prin hotă rdrea nr. 119 din 28.06.2022 
modcarea anexei la hotă rarea nr. 108 din 11,06.2021 privind aprobarea contractă rii si 
garantă rii unei finanţă ri rambursabile interne in valoare de 100,000 mu i lei in vederea 
realiză rii unor objective de investifii de interes judeţ ean. 

Obiectivelor de investiţ ii de interes judeţ ean finanţ ate din această  sursă  se refer ă  la; 
• Modern izarea i dotarea incintei clă dirii Spitalului Judeţ ean de Urgenţă  Slobozia; 
• Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judeţ ean de Urge* Slobozia; 
• Reabiliktrea, modernizarea ş i dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă  Slobozia; 
• Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectură  Conacul Bolomey; 
• Modernizare DJ 201, Buestj Iv ă nesti - Ion Ghica Ciulniţa - Cosă mbesti - M ă rculesti, 

km 57+000 - 84+000; 
• Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Cosereni-Axintele-Orezu, km 0+000-35+400; 
• Modernizare DJ 306 limită  judeţ ul Că lă rasi - Albesti - Andr ă sesti - Gheorghe Doja 

Crunţ i intersecţ ie Cu  DJ 102H, DJ 102 H intersectie cu DJ 306 - Reviga Cocora - 
intersecţ ie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţ ie cu DJ 102H - Cocora 	jude ţ  Buzau; 

• Modernizare drum jude ţean Dj201, Tronson Orezu (intersecţ ie DJ201B) - Piersica-
Borduselu (iesire din localitate). 

• Modernizarea, extinderea ş i dotarea Unităţ ii de Prim/re Urgenţ e din cadrul Spitalului 
Judeţ ean de Urgenţă  Slobozia; 

• Modern izare DJ101B: Limit ă  judeţ  
In Raportul corium al Direcţ iei Buget Finanţe si al Direcţ iei Investi ţ ii 	Servicii 

Pub/ice sunt prezentate in detaliu informaţ iile privind alocarea surnelor din imprumut, pentru 
anul 2022, .fiecă rui proiect de investiţ ii, în lirnita sumei de 50.000 mu i lei. 

Constatand că  sunt indeplinite condiţ iile de necesit ate ş i oportunitate, propun 
Consiliului Jude ţean Ialomiţa adoptarea hotă ră rii in forma si continutul 
prezentate in project. 

Tehnredaetat 
Teodoreseu Gabriela - Virginia 
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Direc ţ ia Investi ţ li ş i Servicii Publice 

RAPORT 
la projectul de hotă ră re privind aprobarea rectific ă rii bugetului 

imprumutului intern al judeţ tilui Ialomi ţ a, pe anul 2022 

Prin Hot ă rdrea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 108 din 11.06.2021 a fost aprobat ă  contractarea 
unuj imprumut intern de 100.000  mu lei, iar prin Hot ă ră rea Consilitdui Judetean Ialomita nr. 240 din 
23.12.2021 a fost aprobat bugetul imprumutului intern al jude ţului Ialomi ţ a, pe anul 2022. 

Conform Hotă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 119 din 28.06.2022 a fost aprobat ă  modificarea 
ş i completarea anexei la Hotă tirea Consiliului Judetean Ialomita nr, 108 din 11.06.2021 in vederea 
realiză rii unor objective de investitii, dup ă  cum urmeaz ă : 
> Modemizarea ş i dotarea incintei el ă dirii Spitalului Judeţ ean de Urge* Slobozia: 10.000  mu lei; 
> Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urge* Slobozia: 10.000  mu i lei; 
> Reabiljtarea, modemizarea  i  dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urge* 

Slobozia: 5.000  mu i lei; 
> Reabilitarea monumentului istorjc ş i de arhitectură  Conacul Bolomey: 8.500  mu j lei; majorarea cu 

3.500  mu  i lei are in vedere contextul socio-economic actual, precum ş i aparitia unor acte normative 
cu privire la ajustarea pre ţ urilor necesare actualiz ă rii costurilor investi ţ iei  cc  conduc la majorarea 
cheltuiehlor nee1igibile, respectiv la majorarea cofinant ă rii din cadrul proiectului; 

> Modemizare 111.  201, Bue ş ti-Iv ă ne ş ti-Ion Ghica-Ciulni ţ a-Cos ă mbe ş ti-Mă reule ş ti, km 57+000 - 
84+000: 6.702  mu i lei; diminuarea sumelor alocate acestui obiectiv de investi ţ ii cu 3.298  mu lei se 
datoreaz ă  unor probleme ap ă rute  în  executia lucr ă rilor; 

• Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Co ş ereni-Axintele-Orezu, km 0+000 - 35+400: 8.046  mu  i lei; 
sumele alocate acestui obiectiv de investi ţ ii se diminueaz ă  cu 1.954  mu i lei intruc ă t executia 
lucră rilor este  apro  ape  finalizat ă , sumele alocate in ţ ial din sursă  extern ă  urm ă nd a E alocate c ă tre 
alte objective de investitii; 

> Modernizare DJ 306 limită  judetul C ă lă raş i-Albe ş ti-Andrăş e ş ti-Gheorghe Doja-Crunti intersectie cu 
DJ 102H, DJ 102 H interseetie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersec ţ ie cu DJ 203E, DJ 203E 
intersectie cu DJ 102H-Cocora-limit ă  judeţ  Buză u: 20.500  mu lei; diminuarea sumelor allocate 
acestuj objectiv de investitii cu 9,500  mu lei se datoreaz ă  nefinaliz ă rii  pro  cedurii de licitaţ ie aferentă  
contract ă rii executiei lucr ă rj; 
Modernizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B)-Piersica-Bordu ş elu (ie ş ire 
din localitate): 22.800  mu i lei;  sup1imentarea sumelor aferente acestui obiectiv de investitii cu 2.800 
mu  i lei se datorează  finaliz ă rii procedurii de achizitie pentru un tronson din acest drum, pentru 
cel ă lalt tronson umfand a fi derulat ă  procedura de achizitie; 

> Modemizarea, extinderea ş i dotarea Unit ăţ ii de Prjrnire Urge* din cadrul Spitalului Judetean de 
Urgenţă  Slobozia: alocarea sumei de 2.500  mu i lei; introducerea acestui obiectiv de investi ţ ii este 
necesară  avand in vedere necesitatea implement ă rii proiectului, respectiv finalizarea intr-un termen 
cdt mai scurt a lucră rilor de execuţ ie, importanta obiectivuui Rind una major ă  pentru locuitorii 
judetului Ialomita; 

> Modernizare DJ101B: Limit ă  judeţ  Ilfov-Ră dule ş ti: aloearea sumei de 5.952  mu i lei; includerea in 
lista ca urmare a semn ă rii contractului de lucr ă ri de executie  i  demararea acestora, zona vizat ă  Rind 
una important pentru dezvoltarea jude ţ ului. 



1 

Diana Alexand nAază r 

Compartimentul Buget-Contabilitate 
Tanu ş a Nă  tase 

Consilier, 
Dan colae Dinu 

Finanţ area aprobat ă  din această  surs ă , modificat ă  si completat ă , pentru anul 2022, in limita 
sumei de 50.000  mu i lei, se alocă  urmă toarelor objective de investi ţ ii: 

• Modemizarea  i  dotarea incintei cl ă dirii Spitalului Judetean de Urge* Slobozia: 10.000  mu i lei; 
• Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia: 10.000  mui 

lei; 
• Reabilitarea, modemizarea ş i dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenţă  

Slobozia: 2.000  mu  i lei; 
• Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectur ă  Conacul Bolomey: '7.000  mu i lei; 
• Modemizare DJ 201, Buesti-Iv ănesti-Ion Ghiea-Ciulnita-Cos ă mbesti-M ă rculesti, km 57+000 - 

84+000: 4.202  mu i lei; 
• Modemizare DJ 201: Tronson  I  DN2 Cosereni-Axintele-Orezu, km 0+000 - 35+400: 5.046  mui 

lei; 
• Modemizare DJ 306 limită  judeţul Că lă rasi-Albesti-Andr ă sesti-Gheorghe Doja-Crunti intersec ţ ie 

cu DJ 102H, DJ 102 H intersec ţ ie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersec ţ ie cu DJ 203E, DJ 203E 
intersecţ ie cu DJ 102H-Cocora-limită  judeţ  Buzau.: 500  mu i lei; 

• Modemizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B)-Piersica-Borduse1u 
(iesire din localitate): 2.800  mu i lei; 

• Modernizarea, extinderea si dotarea Unit ăţ ii de Primire Urgenţ e din cadrul Spitalului Jude ţ ean de 
Urge* Slobozia: alocarea sumei de 2,500 mil lei 

• Modemizare DJ101B: Limit ă  judeţ  Ilfov-Ră dulesti: alocarea sumei de 5,952  mu i lei; 
Cheltuielile finan ţ ate  din  imprumutul contractat se reflect ă  in bugetul imprumutului intern in 

limita tragerilor anuale autorizate de Comisia de autorizare a imprumuturilor locale. 
Propunerile din proiectul de hot ă rAre se vor refleeta in bugetul imprumutului intern, anex ă  a 

bugetului general consolidat al judetului Ialomi ţ a, pe anul 2022. 

Directi executiv, 
Mihael 	oroianu 

Director executiv, 
Cristian V1 d 
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