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PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind aprobarea rectified& repartiză rii pe bugetele locale ale unităţ ilor 

administrativ - teritoriale din judet a unor sume defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 

Consiliul Judetean lalomita, 
Avă nd  în  vedere: 
- Referatul de aprobare n 	r. ,11-00 	U/  din  d4-OF  .2022  at Pre5edintelui 

Consiliului Judetean lalomita; 
Examin ă nd: 
- Hotă r6rea Consiliului Judetean lalomita nr. 6/25.01.2022 privind aprobarea 

repartiză rii pe bugetele locale ale unită tilor administrativ-teritoriale din judet a unor 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 .ş i estim ă rile 
pentru anii 2023 — 2025. 

- Raportul de specialitate comun nr. 22123 2)&71-din  PV(PR  .2022 al Directiei 
Buget Finante .5i Directiei lnvestitii  i  Servicii Publice; 

Avizul nr. 	din 	2022  at Comisiei economico-financiar6 5i 
agricultur6; 
Avizul nr. 	din 	2022  at Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regional6, protectia mediului  i  turism; 
Avizul nr. 	din 	 2022 al Comisiei juridice, de discipline', 
drepturi, obligcz ţ ii  i incompatibilit ă ti; 

În  conformitate Cu:  
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b ş i alin (3) lit.a) din Ordonanta de Urgent6 

Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 51 cornplet ă rile 
ulterioare; 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificeirile 5i 
conipleteirile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.  317/2021  privind bugetul de stat pe anul 2022, 
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 19 din 18.08.2022 privind rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2022, 
Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific6rile 5i completeirile ulterioare, 

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



HOTARA$TE 

Art. 1 Se aprob ă  rectificarea repartiz ă rii pe bugetele locale ale unit ă tilor 
administrativ—teritoriale din jude ţ  a sumei de 1.755 mii lei, reprezentand sume 
defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugată  destin ate finantă rii cheltuielilor privind 
drumurile juderene i comunale pe anul 2022, conform anexei care face parte 
integrantă  din prezenta hotă rare. 

Art. 2 Prezenta hotă rare devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii 
la cuno.stirl ă  publică . 

Art. 3 Punerea în aplicare a dispozitiilor prezentei hot ă rari este asigurată  de 
Presedintele Consiliului Judetean lalomita si va fi coniunicat ă , prin grija Secretarului 
General at Juderului Ialomira, Administratiei Judetene a Finantelor Publice lalomita, 
consiliilor locale din judet prev ă zute în anexă  si lnstitutiei Prefectului — Judetul /atom i ţ a, 
urmand a fi publicată  pe site-ul Consiliului Judetean lalomita, sectiunea Monitorul Oficial 
al Judetului. 

PREgDINTE, 
Con  trasemneaz ă  pentru legalitate, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului lalomita 
ADRIAN ROBERT lONESCU 

Nr. 	 Rd/Oc 
Adoptată  la Slobozia 	 11. 
Astă zi 	.2022 	 2 ex. 

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



ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

ANEXA 
LA HOTARAREA NR. 	/ 	.08.2022 

la proiectul de hotarare privind modincarea Hotararli Consillului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 5125.01 2022 
privind aprobarea repartiz ă rii pe bugete locale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, pe anul 2022 

Nr. crt. UNITATI ADIVIINISTRATIV-TERITORIALE Sume defalcate din WA destinate finat ă rii rr  
cheltuielilor privind drumurile judetene §1 comunale 

2 
Albe ş ti 

program actual 100 
influente 
program rectificat 100 

2 Armaş e ş ti 
program actual 200 
influent& 
program rectificat 200 

Axintele 
program actual 100 
influente 
program rectificat 100 

Balaciu 
program actual 100 
in fluorite 
program rectificat 100 

Bă rcă ne ş ti 
program actual 100 
influente 
program rectificat 100 

Borduş ani 
program actual 200 
Influent& 
program rectificat 200 

Ciocă rlia 
program actual 

. 50 
influente 
program rectificat —5TH 

Ciulniţ a 
program actual 100 
in fluorite 
program rectificat 100 

Colelia 
program actual 200 
influente 150 

10 
program rectificat 350 

Dragoeş ti 
program actual 200 
influente 
program rectificat 200 

11 Gheorghe Doja 
program actual 100 
influente 

12 
program rectificat 100 

Gheorghe Lazar 
program actual 50 
influente 
program rectificat 50 

13 	.Grivita 
program actual 300 
influente 

14 
program rectificat 300 

Ion Roată  
program actual 100 
influente 
program rectlficat 100 



Sume defalcate din TVA destinate finantă rii 
cheltuielilor privind drumurile judetene §l comunale 

Nr. crt. UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

2 
15 
	

Mihail Kogă lniceanu  
program actual  
influente  
program  rectificat 

16 
	

Milo ş eş ti  
program actual  
influente 
program rectificat 

17 
	

Munteni Buzau 
program actual 
	Influente 
program rectificat 

18 	Perieti 
program actual 
influente  
program rectificat 

19 	Reviga 
program  actual 
influente 
program rectificat 

20 	Roş iori 
program actual 
influente 
program rectificat 

21 	Să lcioara 
program actual 
influente 
program rectificat 

22 	Stelnica 
program actual 
influente 
program rectificat 

23 	Sod/ti 
program actual  
influent 
program rectificat 

100 

100 

165 
165 

200 
200 

400 

100 

100 

200 

200 

100 

100 

200 

20111; 

100 

100 

300  
150 

450 
24 Valea Mr" 

 

25 

program actual 
influente 
program rectificat 

Valea Mă criş ului 
program actual 
influent&  
program rectificat 

100 

100 

100 

100 

TOTAL COMUNE  

program actual 

influent 

program rectificat 

26 Amara  

program actual 

influente 

program rectificat 

27 Fierbinfi-Ta" rg  

program actual  

influento 

program rectificat 

TOTAL ORA5E  

program actual 

influente  

program rectificat - 

3.400 

665 

4.065 

100 

100 

200 

200 

300 

300_1 



300 

300 

TOTAL MUNICIPII  

program actual  

influente  
program rectificat 

UN1TATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

Feteş ti 
program actual 

Influente 
program rectificat 

Sume defalcate din TVA destinate finarrpril 
cheltuiellior privind drumurile judetene §i comunale 

300 

300 

Nr. crt. 

28 

TOTAL COMUNE, ORAŞ E, MUNICIPII 
program actual  

influent() 

program rectifIcat 

4.000 

665 

4.665 

29 	Judetul lalomita 

1 	program actual  

Influente 

program rectificat 	 
110.**00601 • 

program actual 
influente 

program rectificat 

0 
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PREEDINTE 
	

Nr. 	 - \Y- ,/ din 211 .08.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă ră re privind aprobarea rectific ă rii repartiz ă rii pe bugetele locale 

ale unităţ ilor administrativ teritoriale din jude ţ  a unor sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022. 

Prin proiectul de hot ă rare supus dezbaterii se propune plenului Consiliului Judetean 
Ialomita aprobarea rectific ă rii repartiz ă rii pe bugetele locale ale unit ă tilor administrativ — 
teritoriale din jude ţ  a unor sume defalcate din uncle venituri ale bugetului de stat, pe anul 
2022. 

Prin Hot ă rdrea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 6/25.01.2022 privind aprobarea 
repartiz ă rii pe bugetele locale ale unităţ ilor administrativ - teritoriale din judet a unor 
sume defalcate din uncle venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 ş i estimă rile pentru 
anii 2023-2025 a fost aprobat ă  repartizarea pe bugetele locale ale unit ăţ ilor administrativ-
teritoriale din jude ţ  a unor sume defalcate din uncle venituri ale bugetului de stat pentru 
anul 2022 astfel: 

- sum. de 32.994 mu i lei, din cota de 6% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2022, 

-suma de 7.021 mu i lei, reprezent ă nd sume defalcate din taxa pe valoarea adaugat ă , 
destinate finan ţă rii cheltuielilor privind drumurile jude ţ ene i comunale pe anul 2022. 

Conform anexei nr. 5 din Ordonan ţ a de Urgenţă  a Guvernului nr. 19 din 18.08.2022 
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, Jude ţului Ialomi ţ a i-au fost alocate din 
taxa pe valoarea ad ă ugată  pentru finan ţ area cheltuielilor privind drumurile jude ţ ene ş i 
comunale pe anul 2022, suma de 1.755 mu i lei. 

Având in vedere cele de mai sus, prin prezentul proiect de hot ă rare Sc propune 
majorarea aloc ă rii bugetului Jude ţ ului Ialomi ţ a cu suma de 1.090 mu i lei, pentru fmantarea 
cheltuielilor privind drumurile jude ţ ene, ş i majorarea aloc ă rii aferente unor unit ăţ i 
administrativ teritoriale din jude ţ  cu suma de 665 mu i lei. 

In anexa la proiectul de hot ă tire se reg ă sesc centralizat pe bugetele comunelor, 
oraş elor, municipiilor, Tude ţ ului Ialomiţ a ş i total judet, sumele repartizate din sume 
defalcate din uncle venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022. 

Având in vedere c ă  pro iectul de hot ă rare indepline ş te conditiile de necesitate 
oportunitate, propun Consiliului Jude ţ ean Ialomita adoptarea hot ă rârii in forma ş i 
conţ inutul prevă zute in proiect. 

PRE Ş ED5\11.E.1  
MARIAN PAVL  

Redact at,  
Ion Litiona 
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DIRECTIA INVESTIŢ II SI SERVICII PUBLICE 
DIRECŢ I BUGET-FINANŢ E 
Nr.2,2/2 	din 4 a  .2022 

RAPORT  
la proiectul de hot ă ră re privind modificarea Hot ă r ă rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 

6/25.01.2022 privind aprobarea repartiz ă rii pe bugete locale a unor sume defalcate din uncle 
venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 

Prin Hotă rdrea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 6/25.01.2022 a fost realizat ă  repartizarea pe 

bugete locale a unor sume defalcate din uncle venituri ale bugetului de stat pentru anul 2022: 

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

unit ăţ ilor administrativ-teritoriale : 32.994  mu i lei; 

Sume defalcate din TVA destinate finant ă rii cheltuielilor privind drurnurile jude ţ ene 

ş i comunale : 7.021 mu i teL 

Conform Anexei nr. 5 din Ordonan ţ a Guvernului nr. 19 din 18.08.2022 privind rectificarea 

bugetului de stat, jude ţ ului ialomita i-au fost suplimentate pentru anul 2022 sumele defalcate din 

taxa pe valoarea ad ă ugat ă  pentru finanţ area cheltuielilor privind drumurile jude ţ ene i comunale, cu 

suma de 1.755 mu i lei. 

Propunerea de repartizare reprezintd in fapt majorarea aloc ă rii aferente Jude ţ ului Ialomi ţ a 

cu suma de 1.090 mu i lei a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată  pentni finan ţ area 

cheltuielilor privind drumurile jude ţ ene ş i majorarea alocdrii aferente unor unita ţ i administrativ 

teritoriale din jude ţ  cu suma de 665 mu i lei, respectiv pentru asigurarea surselor de fman ţ are alocate 

drumurilor comunale, conform anexei la proiectul de hot ă rdre. 

Dupd adoptare, hot ă ră rea va fi comunicat ă  Administra ţ iei Jude ţ ene a Finanţ elor Publice 

Ialorniţ a ş i Instituţ iei Prefectului. 

Direc ţ ia Investi ţ ii ş i Servicii Publice 
Director executiv, 

Cristian Vlad 

Direcţ ia Buget Finanţ e 
Director exeeutiv, 
Mihaela Moroianu 

into emit, 
Ndstase Tanu ş a 
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