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PROJECT DE HOTARA'RE NR. 	 
privind aprobarea rectifiertrii bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2022 

Consiliul  Jude ţean Ialomiţ a, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. ./63723 /2022 - 	din 20.07.2022 al Presedintelui Consiliului 

Judeţ ean Talomiţ a, 
Examinand; 

Rczportul comun de specialitate nr. eR /2022 - 	din 21  .07.2022 al Direcţ iei Buget 
Finanţ e ş i Direcţ iei Investi ţ ii ş i Servicii Publice; 

- Avizul nr. 	12022 - 	din 	.07.2022 al Cornisiei pentru muncd, să nă tate, 
asistengi socialei familie; 

Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.07.2022 al Comisiei juridice, de disciplind, drepturi, 
obligaţ ii ş i incompatibiliteiţ i; 

Avizul  fir. 	12022 - 	din 	.07.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 
agriculturei; 

Avizul  fir. 	/2022 - 	din 	.07.2022 al Comisiei pentru invdţă rnant, culturei, 
culte, tineret, colaborarea  en societatea civilă  ş i relaţ ii externe; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.07.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională , protecţ ia mediului ş i turism; 

- Adresa Ministerului Agriculturii Dezvoltdrii Rurale nr. 152122 122.06.2022 prin care este 
comunicatd suma ciprobatd Juderului Ialomiţa pe anul 2022 pentru realizarea activităţ ii de 
neutralizare a subproduselor de origine animald care nu sunt destinate consitmului uman; 

In conformitate 
prevederile Hoteirarii Consiliului Judeţ ean lalomiţa nr. 16 din 10.02.2022 privind aprobarea 

bugetului general al judeţ ului Ialomiţa, pe anul 2022, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu modificdrile ş i 

complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i al/n. (3) lit, a) din Ordonanţ a de Urgenţă  a Guvernului 

nr. 5712019 privind Codul administrativ, en modificeirile i completdrile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022; 
In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţei a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificeirile yi complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă R Ă $TE: 

Art.1 (1) Se aprobd rectificarea bugetului local al judeţ ului lalomiţa pe anul 2022, pe 
secţ iuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole ş1 alineate, la venituri în sumd de 
358.495,00 mu i lei, la cheltuieli in stand de 417.520,00 mii lei, cu un deficit de 59.025,00 mu i lei, 



deficit cc va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face parte 
integrantă  din prezenta hoteirdre. 

(2) Se aprobii utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 59.025,00 mu i lei ca sursd 
de finanţ are a cheltuielilor secţ iunii de dezvoltare a bugetului local. 

Art.2 (1) Se aprobei rectificarea bugetului instituţ iilor pub/ice subordonate 
Judeţ ean Ialomiţ a, finanţ ate din venituri proprii i subvenţ ii din bugetul local, pe anul 2022, pe 
secţ iuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole ş i alineate, la venituri in sumei de 22.354,50 
mii lei, la chetuieli in sumd de 22.384,50 mu i lei, cu un deficit de 30,00 mü lei, deficit cc va fi acoperit 
din excedentul anului precedent, potrivit punctului II din anexa care face parte integrant-a din 
prezenta hotetrdre. 

(2) Se aprobei utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 30,00 mii lei ca sursei de 
finanţare a cheltuielilor secţ iunii de dezvoltare a bugetului instituţ iilor pub/ice finanţ ate din venituri 
proprii ş i subven ţ ii din bugetul local. 

Art.3 Influen ţ ele previizute la art. 1 si 2 sunt detaliate in anexa care face parte integrantd din 
prezenta hoteirdre. 

Art.4 Se irnputerniceş te Direcţ ia Buget Finanţe i Direcţ ia Investiţ ii Servicii Pub/ice din 
cadrul aparatului de specialitate al Cons iliului Judelean Ialomiţa sei introducei modificdrile ş i 
completdrile in structura bugetului judeţ ului Ialomiţ a, inclusiv in sinteza pro gramelor, pro gramul de 
investi ţ ii pub/ice, numdrul de personal si fondul salariilor de bazei si in bugetul general consolidat, 
pe anul 2022. 

Art. 5 Prevederile prezentei hoteirdri vor fi aduse indeplinire de cdtre direcţ iile din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judelean Ialomiţa ş i instituţ iile subordonate, punerea in 
aplicare fiind asigurată  de presedintele Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a. 

Art.6 Prezenta hoteirdre devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la cunostinţ d 
publicei. 

Art.7 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţa, prezenta hoteirdre va fi 
comunicatei, spre ducere la indeplinire, direcţ iilor de specialitate implicate si instituţ iilor 
subordonate Judeţ ean Ialomiţa, si, spre ;Wing Institu ţ iei Prefectului — Juderul Ialomiţ a, 
urrneind a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţ a — Sec ţ iunea "Monitorui Oficial al 
Judeţ ului". 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al judqului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 

 

Rd./0c. 
T. E.  



ANEXA 
LA HOTĂ RÂREA NR. 	/ 	.07.2022 

pa anul 2022 

- mil lei - 

privind aprob  area rectific ă rii bugetului general al Judetului Ialomita, 

Nr.  
crt. 

Den umirea Indlcatorilor Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0  1 2 3 4=2+3 

I BUGET  LOCAL 

TOTAL VENITURI 	 361.04360 	Z.548,60 	358.495,00 
I 1 

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNC Ţ IONARE 	 145.883,60 	-2.335,60 	143.548,00 
capitol / subcapitol 

37.0101 Donatii si sponsoriz ă ri 9,60 2,40 12,00 
42.02,73 Subventii pentru realizarea activit ă tii de colectare, transport, depozitare ş i 
neutralizare a de ş eurilor de origine animal ă  2.466,00 -2.338,00 128,00 

VENITURI - SECŢ IUNEA DE DEZVOLTARE 	 215.160,00 	-213,00 	214.947,00 

capitol / subeapitol 
42.02.69 Subventii de la bugetul de stat care bugetele locale necesare sustinerii derul ă rii 
proiectelor fmantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente 
perioadei de programare 2014-2020 14.640,00 -28,00 14.612,00 

Cre,sterea transparenfei, eticii 0 integritc7fil in cadrul Consiliului Jucletean lalomita ,yi a 
institufiilor subordonate prin implementarea meisurilor integrate de prevenire a 
corupflei 36,00 -28,00 8,00 

48.02.02.01 Sume primite in contul pl ă tilor efectuate in anul eurent 2.427,00 -185,00 2.242,00 
Cre,sterea transparentel, eticii ,si integritiifit in cadrul Consiliului Judefean Ialomita ,yi a 
institufillor subordonate prin irnplementarea indsurilor integrate de prevenire a 
coruptiei 

I 
233,00 -185,00 48,00 

TOTAL CHELTUIELI 	 420.068,60 	-2.548,0 	417.520,00 

1 
CHEL 'UIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 145.883,60 	-2.335,60 	143.548,00 

Subeapitol: 60.02.02 Ap ă rare national ă  - Centrul Militar Judeteari Ialomita 	 520,00 	0,00 	20,00  
Articol / alincat 1 

I 
20.01.09 Materiale ş i prestă ri de servicn cu caracter functional 17,00  

265,00 
18,00, 

-18,00 1  
35,00 

247,00 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri ş i servicli  

Paragraf : 0.02.06.01 Spitale generale 	 6.498,00 	130,00 	6.628,00 
lArticol / alineat 

51.01,46 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul 
s ă n ă t ă tii 6.498,00 130,00 6.628,00 

Subeapitol ; 68.02.04 Asistent ă  aeordată  persoanelor in varst ă  - DGASPC - C ă rnin pentru 
Persoane V ă rstniee Balaciu 	 3.024,60 	0,70 	3.025,30 
Articol / alineat 

20,03.01 Hrană  pentru oameni 472,60 0,70 473,30 

Paragraf : 68.02.05.02B Asistent ă  socială  in eaz de invaliditate - DGASPC - Central de 
ingrijire ş i Asistentă  Slobozia 	 7.432,70 	1,30 	7434,00 
Articol / alineat 

20.03.01 Hran ă  pet-Inv oarneni 704,70 1,30 706,00 

Paragraf : 68.02.05,02E Asistent ă  socială  in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de 
abilitare ş i reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilit ă ti „Kalina, ş i Maria„ Slobozia 	2.676,00 	0,40 	2.676,40 
Articol / alineat 

20.03.01 Hran ă  pentru oameni 261,00 0,40 261,40 
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- mil lei - 
NI% 
crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influen e 
Program 
rectificat 

0  1 2 3 4=2+3 

Paragraf ; 68,02.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asisten ţ ei sociale 	 2.050,00 	-30,00 	2.020,00 

Articot / alineat 
20.30,30 Alte cheltuieli cu bunuri ş i servicii 50,00 -30,00 20,00 

Subcapitol : 74.02.03 Reducerea ş i controlul polu ă rii 	 350,00 	-100,00 	250,00 

Articol / alineat 
20.30,30 Alte cheltuieli en bunuri ş i servicii 300,00  -100,00  200,00 

Subcapitol : 83.02.50 Alte cheltuieli in domeniul agricul urii, silviculturii, pisciculturii ş i 
van ă torii 	 2.733,00 	-2.338,00 	395,00 
Aram' / alineat 

20.30.30 Alte cheltuieli en bunuri ş i servicii 	 2.733,00 -2.338,00 395,00 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 274.185,00 	-213,00 	273.972,00 

Paragraf 51.02.01.03 Autorit ăţ i executive 	 6.204,00 	17,00 	6.221,00 
Articol / alineat 

58,02.01 Finan ţ are naţ ional ă  432,00 -28,00 404,00 
Cresterea transparentei, eticii si integritdtii in cadrul Consiliului Judetean lalomita si a 
institutiilor subordonate prin implementarea masurilor integrate de prevenire a 
coruptiei 42,00 -28,00 14,00 

58.02.02 Finan ţ are extern ă  nerambursabil ă 	 1.143,00 	-185,00 958,00 
Cresterea transparentel, eticii si integrikitii in cadrul Consiliului Judetean lalomita si a 
institutillor subordonate prin implementarea nuisurilor integrate de prevenire a 
coruptiei 233,00 -185,00 48,00 

58.02.03 Cheltuieli neeligibile 20,00 213,00 233,00 
Cresterea transparentei, eticii si Integrită lii in cadrul Consiliului Judetean lalomita si a 
institutiilor  sub ordonate prin implementarea mdsurilor integrate de prevenire a 
coruptiei 10,00 213,00 223,00 

71.01.02 Masini, echipamente ş i mijloace de transport 	 498,00 -58,00 440,00 
Dotdri indepenclente - copiatoare 52,00 17,00 69,00 
Dotari indepenclente - autoturisme 180,00 -75,00 105,00 

71.01.30 Alte active fixe 1,091,00 75,00 1.166,00 
Studiu tehnic pentru sistematizarea suprafetelor de /area din cadrul „Aerodrom 
Alexeni„ 0,00 75,00 75,00 

Paragraf 66.02,06.01 Spitale generale 	 51.161,00 	600,00 51.761,00 
Articol / alineat 

51.02.28 Transferuri din bugetele locale pentru finan ţ area cheltuielilor de capital in 
domeniul s ă n ă tă til 2.457,00 300,00 2.757,00 
71.01.30 Alte active the 1.091,00 	300,00 1.391,00 

Centrald termicd cu chilere  pa terasii in cadrul Spitalului Jude /can de Urgentci Slobozia 0,00 130,00 130,00 
taxe, avize, autoriza ţ ii 0,00 10,00 10,00 

elaborare Studiu de fezabilitate - SF, studii de specialitate 0,00 120,00 120,00 
Amenajare curie interioard a Spitaltelui Jude/can de Urge* Slohozia 0,00  170,00 170,00 

documenta ţ ie de avizare a lucră rilor de interveniii - DALT 0,00 140,00 140,00 
taxe, avize, acorduri 0,00 10,00 10,00 
verificare tehnic ă  autorizat ă  DALI 0,00 20,00 20,00 

Paragraf 84.02.03.01 Drumuri ş i poduri 	 148.449,00 	-830,00 147.619,00 

Articol / alineat 

-300,00 58.01.01 Finan ţ are naţ ional ă  8.993,00 8.693,00 

Modernizare DJ 306 hmitd judetul Cdldrasi - Albesti - A ndreiyevi - Gheorghe Doja - 
Grunt' intersectie cu DJ 1021-1, D.I 102 H interseetie cu DJ 306- Reviga - Cocora - 
intersectie cu DJ 203E, DJ 203E intersectie cu DJ 102H - Cocora - ihnitii judel Buzau 8.970,00 -300,00 8.670,00 
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- mii lei - 
Nr. 
crt. 

Den umirea indicatorilor Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0  1 2 3 4=2+3 

58.01.03 Cheltuieli neeligibile 198,00 300,00 498,00 

Modernizare DJ 306 limitd jucletul Ccilarasi - Albasti - Andrcisesti - Gheorghe Doja - 
Crunti intersectie cu DJ 102H, DJ 102 H intersecjie cu DJ 306 - Reviga - Cocora - 
intersectie  at DJ  203E, Di 203E intersectie cif DJ 102H - Cocora - limitd Met Buzclu 0,00 300,00 300,00 

71.01.01 Constructil 71.225,00 -864,00 70.361,00 
Modernizare drum jucletean DJ20I, Tronson Orezu (interseclie DJ201B) - Piersica-
Borduselu (iesire  din  localitate)  3.600,00 2.100,00 5.700,00  
Reabilitare pod peste rdul Ialomita  la  rcincliirei pe  DJ  212 2.382,00 -1,500,00 882,00 
Reabintare pod peste rdul lalomita la Bucu pe DJ 2114 1.904,00  692,00 
Modernizare drum judejean 203E, Ceizeinesti-Cocora, km 0+000-km 12+800 3.790,00 3.538,00 

71.01,30 Alto active fixe 1.671,00 34,00 1.705,00  
Lucrciri de modernizare / reabilitare drum modernizat din asfcdt - strada Unitillii, 
comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni 100,00 34,00 134,00 

elaborare protect tehnic, detalii de execu ţ ie, PAC ş i asistent ă  tehnicl din partea 
proiectantului 45,00 34,00 79,00 

DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 59.025,00 	0,00 	59.025,00 

II 

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

TOTAL VENITURI 	 22.354,50 	0,00 	21354,50 

VENITUR1 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 20.745,50 	0,00 	20.745,50 

VENITUR - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.609,00 	0,00 	1.609,00 

I 

TOTAL CHELTUIELI 	 2/384,50 	0,00 	22384,50 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 20.745,50 	0,00 	20.745,50 

1 	1 
Subcapitol 54.10.10 Servicii publIce comunitare de eviden ţă  a persoanelor - Direc ţ ia 
Jude ţ ean ă . de EvidentA a Persoanelor ialomi ţ a 	 1.983,50 	0,00 	1.983,50 
Articol / alineat 

20.01,02 Materiale pentru cur ă lenie 10,00 5,00 15,00 
20.01.30 Alte bunuri ş i servicii pentru Intre ţ incre  ş i func ţ ionare 35,50 5,88 41,38 

. 	85.01,01 Pl ăţ i efectuate In and preceden ţ i ş i recuperate in anul curent In sectiunea de 
functionare a bugetului local -51,71 -10,88 -62,59 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.639,00 	0,00 	1.639,00 

DEFICIT 	Sectiunea de Dezvoltare 	 30,00 	0,00 	30,00 
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REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hot ă rtire privind aprobarea rectific ă rii hugetului 

general al jude ţ ului Ialotnila, pe anul 2022 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii Consiliului Judeţean lalotniţa se prop une 
rectificarea bugetuluijudeţ ului Ialomiţ a, pe anul 2022. 

Propunerea este fundamentată  prin dispoziţ iile art. 19 aim. (2) din Legea nr. 273/2006 
privind fînanţ ele publice locale, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, coroborat cu prevederile 
Ordonanţei de Urgenţ ei a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i 
completeirile ulterioare, conform că rora pe parcursul exerciţ iului bugetar, la prop unerea 
fundamentat ă  a ordonatorului principal de credite, se poate realiza rectificarea bugetului judeţului 
cu aprobarea autorităţ ii deliberative. 

Prezenta propunere are la hazel' execuţ ia bugetară  ş i soliciteirile unor institurti subordonate 
privind redimensionarea unor prevederi/credite bugetare pentru secţ iunea de func ţ ionare ,yi pentru 
secţ iunea de dezvoltare ş i notele de fundamentare ale direcţ iilor de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate din cadrul Consiliulut Judeţ ean falomita, în concordanţă  cu necesităţ ile 
de finanţ are. 

Av ă nd in vedere cele de mat sus propunerea vizeaz ă : 
- rnajorarea bugetului propriu al judeţ ului lalomiţa, aferent secţ iunii de func ţ ionare, cu 

donaţ ii  i sponsoriză ri aferente activităţ ii Direcţ iei Generale de Asisten ţă  Socialei ş i Protecţ ia 
Copilului 

- diminuarea bugetului propriu al judeţului Ialorniţa, aferent secţ iunii de func ţ ionare, Cu 
suma reprezentă nd "subven ţ ii pentru realizarea activităţ ii de colectare, transport, depozitare ş i 
neutralizare a deseurilor de origine animalei", suma alocată  acestei activită ti in anul 2022 de că tre 
Ministerul Agriculturii i Dezvolteirii Rurale este de 127,76 mii lei; 

redistribuirea unei sume pe seama unor credite bugetare destinate cheltuielilor de 
func ţ ionare intre subcapitole iparagrafe ale bugetului local pentru cheltuieli necesare funcţ ion ă rii 
Centrului Militar Juderean Ialomiţ a, precum i Spitalului Jude ţean de Urge* Slobozia. 

- diminuarea subvenţ illor de la bugetul de stat ş i a sumelor prirnite de la Uniunea Europeand 
alocate că tre bugetele locale necesare susţ inerii derulă rii proiectelor finanţ ate din fonduri externe 
nerambursabile, alocate proiectului „Cresterea transparenţei, eticii ş i integrităţ ii  în cadrul 
Consiliului Judeţ ean Ialomiţa si a instituţ iilor subordonate prin implementarea măsurilor integrate 
de prevenire a corupţ iei„ i majorarea cu aceeasi sumei a cheltuielilor neeligibile din cadrul 
proiectului din excedentul anului precedent; 

- diminuarea creditelor bugetare destinate achiziţ ionă rti de autoturisme ş i alocarea acestei 
sume pentru realizarea unui Studiu tehnic pen tru sistemcitizaea suprafe ţ elor de teren din cadrul 
"Aeroportului Alexeni" în vederea concesion ă rii; 



- suplimentarea creditelor bugetare destin  ate achiziţ ionă rii de cop iatoare necesare pen tru 
buna desfă surare a activităţ ii aparatului de specialitate; 

- majorarea transferurilor din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital in 
domeniul sdn ă teiţ ii, respectiv pentru achiziţ ionarea serviciilor de execuţ ie a unui racord energie 
electrică  din Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judeţean de Urge* Slobozia; 

- alocarea sumei pentru realizarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investi ţ ii 
"Centrală  termică  cu chilere pe terasă  în cadrul Spitalului Judeţ ean de Urge* Slohozia". 

- alocarea sumei pentru realizarea documental-lei de avizare a lucră rilor de investiţ ii 
aferentă  obiectivului de investi ţ ii "Amenajare curte interioară  a Spitalului Judeţean de Urge* 
Slobozia". 

- majorarea creditelor bugetare alocate pentru obiectivul de investiţ ii "Modernizare drum 
judeţean DJ201, Tronson Orezu (intersecţ ie DJ201B) — Piersica — Borduselu (iesire din localitate). 

- majorarea creditelor bugetare alocate pentru obiectivul de investi ţ ii "Lucră ri de 
modernizare/reabilitare drum modern izat din asfalt 	strada Unită tii, cornuna Alexeni, acces 
Aerodrom Alexeni". 

- diminuarea ş i redistribuirea unor credite bugetare alocate unor obiecti-ve de investiţ ii, 
conform notelor de fundamentare elaborate de direcţ ia de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţa din sursa de finanţare "excedentul anului precedent" pentru asigurarea 
necesităţ ilor de finanţare enumerate anterior, din aceeasi sursă  de finanţare. 

- redistribuirea unor credite bugetare, prevă zute  in bugetul Direcţ iei Jude ţ ene de Eviden ţă  a 
Persoanelor Ialomiţa, asa cum au fost solicit ate de aceasta, corelat cu execuţ ia bugetară  la această  
data i priorităţ ile stab ilite, reprezentand de fapt plăţ i efectuate in anii precede* si recuperate in 
anul curent, sume distribuite că tre alte articole/alineate bugetare aferente cheltuielilor. 

În raportul direcţ iei de specialitate sunt detaliate influenţele asupra bugetului judeţ ului, jar 
in anexa la proiectul de hotă ră re sunt reflectate influenţ ele prop use care după  aprobare vor fi 
operate in structura bugetului anului 20225'i in anexele acestuia. 

Av ă nd  în vedere c ă  rectificarea bugetului general al judeţ ului, pe anul 2022 indeplineste 
condiţ iile de necesitate ş i oportunitate, propun Consillului Judeţean lalomiţa adoptarea sa in forma 
ş i conţ inutul prevă zute in proiect, 

PREsSEDINTE, 
MARIAN ,p,AFEL, 

Redactat 
Tudorache Emilia 
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Nr. /r0 	— 0 	din 72   .07.2022 
Direc ţ ia Investitii ş i Servicii Publice 

RAPORT  
la proieetul de hot ă rfire privind aprob area reetific ă rii 
bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2022 

Bugetul general al jude ţului Ialomiţ a pe anul 2022, aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean 
nr. 16110.02.2022, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, necesit ă  aprobarea unei rectific ă ri în 
structură  ş i volum determinată  de schimb ă rile intervenite pe parcursul execu ţ iei bugetare, conform 
solicită rilor unor institutii subordonate privind redimensionarea mar prevederi/credite bugetare pentru 
sectiunea de functionare i pentru sectiunea de dezvoltare i notelor de fundamentare ale directiilor de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita. 

Proiectul de hotă rare supus spre analiz ă  ş i aprobare de care ordonatorul principal de credite 
propune unn ă toarele: 

- majorarea bugetului propriu al judetului Ialomita, aferent sec ţ iunii de func ţ ionare, atat la 
venituri cat ş i la cheltuieli, en suma de 2,40 mu i lei, reprezentand donatii ş i sponsoriz ă ri aferente 
activit ăţ ii Directiei Generale de Asisten ţă  Social ă  ş i Protec ţ ia Copilului Ialorni ţ a; 

- diminuarea bugetului propriu al judeţ ului Ialomita, aferent sectiunii de func ţ ionare, cu suma 
de 2.338,00 mu i lei, reprezentand „Subven ţ ii pentru realizarea activit ă tii de colectare, transport, 
depozitare i neutralizare a de ş eurilor de origine animal ă „, suma alocată  acestei activit ăţ i in anul 2022 
de c ă tre Ministerul Agriculturii ş i Dezvoltă rii Rurale, prin adresa nr. 152122 din 22.06.2022, este de 
127,76 mu i lei; 

- redistribuirea sumei de 130,00 mu i lei pe seama unor credite bugetare destinate cheltuielilor de 
funcţ ionare intre subcapitole ş i paragrafe ale bugetului local pentru cheltuieli necesare function ă rii 
Centrului Militar Tude ţ ean Ialomita, precum i Spitalului Judetean de Urgen ţă  Slobozia; 

- diminuarea subventiilor de la bugetul de stat ş i a sumelor primite de la Uniunea European ă  
alocate c ă tre bugetele locale necesare sustineril derul ă rii proiectelor finantate din fonduri externe 
nerambursabile, alocate proiectului „Cre ş terea transparentei, eticii ş i integrit ăţ ii in cadrul Consiliului 
Judeţ ean Ialomita ş i a institu ţ iilor subordonate prin implementarea m ă surilor integrate de prevenire a 
corupţ iei„ cu suma de 213,00 mu i lei ş i majorarea cu aceea ş i sumă  a cheltuielilor neeligibile din cadrul 
proiectului din excedentul anului precedent; 

- diminuarea creditelor bugetare destinate achizition ă rii de autoturisme, cu suma de 75,00 mui 
lei ş i alocarea acestei sume pentru realizarea unui Studiu tehnic pentru sistematizarea suprafe ţ elor de 
teren din cadrul „Aerodrom Alexeni„ in vederea concesion ă rii ; 

suplimentarea cu suma de 17,00 mu i lei a creditelor bugetare destinate achizi ţ ionă rii de 
copiatoare, necesare pentru buna desfa ş urare a activit ăţ ii aparatului de specialitate; 

- majorarea cu suma de 300,00 mu i lei a transferurilor din bugetele locale pentru fman ţ area 
cheltuielilor de capital in domeniul s ă nă tă tii, respectiv pentru achizitionarea serviciilor de executie 
unui racord energie electric ă  din Ambulatoriul din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia; 

- alocarea sumei de 130,00 mu i lei pentru realizarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului 
de investitii „Central ă  termic ă  cu chilere pe teras ă  in cadrul Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia„; 

- alocarea sumei de 170,00 mu i lei pentru realizarea documenta ţ iei de avizare a lucr ă rilor de 
interventii aferent ă  obiectivului de investi ţ ii „Amenajare curte interioar ă  a Spitalului Judetean de 
JTrpnf. 	lnlin7in• 



- majorarea Cu suma de 2.100,00 mu i lei a creditelor bugetare alocate pentru objectival de 
investi ţ ii „Modemizare drum jude ţ ean DJ201, Tronson Orezu (intersec ţ je DJ201B) - Piersica-
Bordu ş elu (ie ş ire din localitate)"; 

- majorarea  cu suma de 34,00 mu i lei a ereditelor bugetare alocate pentru obiectivul de investi ţ ii 
„Lucră ri de modemizareireabilitare drum rnodemizat din asfalt - strada Unit ăţ ii, comuna Alexeni, 
acces Aerodrom Alexerti"; 

- diminuarea ş i redistribuirea unor credite bugetare alocate unor objective de investi ţ ii, conform 
notelor de fandamentare elaborate de dire c ţ ia de specialitate din cadrul Consiliului Jude ţ ean Talomiţ a, 
din sursa de finan ţ are „excedentul anului precedent„ pentru asigurarea necesit ăţ ilor de fman ţ are 
enumerate anterior, din aceea ş i surs ă  de finanţ are; 

- redistribuirea unor credite bugetare, prev ă zute  în bugetul Direc ţ iei Jude ţ ene de Evidenţă  a 
Persoanelor Ialomi ţ a, aş a cum au fost solicitate de aceasta, corelat cu execa ţ ia bugetară  la aceast ă  dată  
ş i priorităţ ile stabilite, reprezent ă nd în fapt pl ă ti efectuate în anii precedenti si recuperate in anul 
curent, sume distribuite care alte artieole/alineate bugetare aferente cheltuielilor. 

Influenţ ele propuse, prev ă zute la partea de venitari ş i la partea de cheltuieli, pentm fiecare tip 
de buget, sunt detaliate in anexa la proiectul de hotdrare pe clasificatia functional ă  ş i economic, jar 
dupd aprobare vor fi operate in structara bugetului general pe anul 2022, precum ş i in celelalte anexe 
ale bugetelor componente. 

Direc r executiv, 	 Director executiv, 
Mihaei. Moroianu 
	

Cristian Vlad 

Consilier, 
Nă stase a up 

Diana Alexandra Lază r 
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Consi Hui Judeqean Ialomi ţ a 

Domnului Marian PAVEL - Pre ş edintele 	 Judeean lalom4a 

Referitor la Ordonanta nr. 24/2016 privind organizarea i desră surarea activitg ţ ii de 
neutralizare a subproduselor de origine animat ă  care nu sunt destinate consumutui uman 

Stimate domnule pre ş edinte, 

În vederea realizgrii activit ăţ ii de neutralizare a subprodusetor de origine animatg care 
flu  sunt destinate consumului uman pe anut 2022, av ă nd in vedere prevederile HG nr. 
699/2022 pentru modificarea ş i comptetarea art 13 din Normele metodologice de apticare 
a prevederitor OG nr.24/2016 privind organizarea ş i desf ăş urarea activitStii de 
neutralizare a subprodusetor de origine animalg care nu sunt destinate consumului uman 
aprobate prin HG nr. 551/2018, vg facem cunoscut faptul cg bugetut aprobat acestei 
activit ăţ ii este de 127.758 lei. 

Cu deosebitg consideratie, 

T.+40(21) 307 2312 

dbf@madr.ro  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

