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PROlECT DE HOTARARE NR.
privind aprobarea rectified& bugetului general al judetului lalomita,
pe anul 2022

Consiliul Judetean lalomi ţa,
Avand în vedere:
din 4,1' .08.2022 al Preşedintelui
Referatul de aprobare nr. 02t2A /2022 Consiliului Judetean lalomita,
Examinand:
/2022 - 6 din
Raportul comun de specialitate nr. 0P/37/
.08.2022 al
Directiei Buget Finan ţe i Direc ţiei Investitii i Servicii Pub/ice;
- Avizul nr.
/2022 din
.08.2022 al Comisiei pen tru
săn ă tate, asistentă socială familie;
Avizul nr.
/2022 din
.08.2022 al Comisiei juridice, de discipline',
drepturi, obligati' şi incompatibilitei ţi;
- Avizul nr.
din
.08.2022 al Comisiei economico-financiare
/2022 şi agricultură;
Avizul nr.
/2022 din
.08.2022 al Comisiei pentru inv ătămtint,
culture', culte, tin eret, colaborarea cu societatea
relatii externe;
- Avizul nr.
/2022 din
.08.2022 al Comisiel de urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă, protectia mediului şi turism;
Adresa Administratiei Jude ţene a Finan ţelor Pub/ice nr. 11.G - STZ
20957/23.08.2022 prin care ne sunt comunicate sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pen tru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeplui;
Ista conformitate Cu:
prevederile Hotă rti rii Consiliului Jude ţean lalomita nr. 16 din 10.022022 privind
aprobarea bugetului general al jude ţului 1(11=0, pe anul 2022, cu modific ă rile şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele pub/ice locale, cu modific ările
comp(etările ulterioare;
prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) i alin. (3) lit, a) din Ordonan ţa de Urgen ţă a
Guvemului nr. 57/201_9 privind Codul administrativ, cu modific ările i completarile
ulterioare;
Cod FP -07-06, Ed 2 vers.0

prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, cu
modific6rile i cornpletările ulterioare;
prevederile Ordonantei de Urgent6 a Guvernului nr. 19/2022 Cu privire
rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;
Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgen ţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările i cornplet6rile ulterioare,
HOTARA5TE:
Art.1 (1) Se aprob ă rectificarea bugetului local al judetului lalomita pe anul 2022,
pe sectiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole i alineate, la venituri in sum6
de 362.415,50 mu i lei, la cheltuieli în sum ă de 418.342,50 mu i lei, cu un deficit de 55.927,00
mui lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din
anexa care face parte integrant ă din prezenta hot6reire.
(2) Se aprob6 utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 55.927,00 mu
lei ca surs6 de finan ţare a cheltuielilor secţlunii de dezvoltare a bugetului local.
Art.2 (1) Se aprobă rectificarea bugetului institu ţillor pub/ice subordonate
Consiliului Judetean finantate din venituri pro prii i subventii din bugetul local,
pe anul 2022, pe sectiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole i alinectte, la
venituri în sumă de 22.680,50 mu i lei, la cheltuiell in Alma de 22.710,50 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 integrant ă din prezenta hotărăre.
(2) Se oprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 30,00 mii lei ca
surs6 de finan ţare a cheltuielilor sec ţiunii de dezvoltare a bugetului institutiilor pub/ice
finantate din venituri proprii şi subven ţli din bugetul local.
Art.3 Influentele prevăzute la art.1 şi 2 sunt detaliate in anexa care face parte
integrantă din prezenta hotardre
Art.4 Se imputerniceşte Direcţia Buget Finante şi Directia Investi ţli şi Servicii Pub/ice
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lalomi ţa s ă introduce"'
modific6rile 5i cornplet ările in structura bugetului judetului inclusiv in sin tern
programelor, pro gramul de investi ţii pub/ice, num ărul de personal ,si fondul salariilor de
baz 6 51 in bugetul general consolidat, pe anul 2022.
Art.5 Prevederile prezentei hot ărări vor fi aduse la indeplinire de c ătre direcţille din
cadrul aparatului de specialitate at Consiliului Judetean lalomi ţo şi instituVile
subordonate, pun erea în aplicare fiind asigurat6 de pre5edintele Consiliului Judetean
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Art.6 Prezenta hotărare devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la

cunostintă publică.
Art.7 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot ăreire va fi

comunicată, spre ducere la tndeplinire, direct:Nor de specialitate implicate si institutlilor
subordonate Consiliului Judetean lalomita, si, spre stiintă, Institutiei Prefectului —Judetul
lalomita, urnind a fi publicată pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita — Sectlunea
"Monitorul Ofidal al Judetului".
PREgDINTE
MARIAN PAVEL

Avizează,
Secretarul General al Judetukd Mom*,
ADRIAN - ROBERT IONESCU

Rd./0c.
HAM
2 ex.
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ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR.
/ .08.2022
privind aprobarea rectific ării bugetului general al Judetulni Ialomita, pe anul 2022
Nr.
crt.
0

Denumirea indicatorilor

Program
actual
2

1

-mil lei Program
rectificat
4=2+3

Influente
3

I BUGET LOCAL

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
capitol! subcapitol
11,02.01 Rune defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul jude ţelor
11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru drum-uri
37.02.01 Donatii şi sponsorizari
37.02.03 Vărsăminte din sectiunea de functionare pentru flnantarea sectiunii de dezvoltare a
bugetului local (cu semnul minus)

143.548,00

11.462,50

155.010,50

36.665,00
3.021,00
12,00

2.829,00
1.090,00
1,50

39.494,00
4.111,00
13,50

-7.542,00

7,542,00,

0,00

VENITURI - - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
capitol! subcapitol
37,02.04 Vărsăminte din sectiunea de functionare

214.947,00

-7.542,00

207.405,00.

7.542,00

1
-7.542,001

0,00

k:'
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,
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CHELTUIEL1 - - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

143.548,00

11.462,50.

155:010,50

.359,00

6,00

'365,00

25,00
34,00

3,00
3,00

28,00
37,00

80,00

-6,00

74,00

80,00

-6,00

74,00

Paragraf : 65.02.03,01 invătămănt preşcolar - Consillul JudeteanIalomi ţa
Articol / alineat
57.02.02 Ajutoare sociale in named'

• 982,00

45.5,00

. 1.437,00.

972,00

455,00

1.427,00

Paragraf .: 65.02.03.02 Invăţămănt primar - Censiliul Judetean ialomita
Articol / alineat
57.02.02 Ajutoare sociale in natură

1.807,00

1,164,00

1.797,00

1.164,00

2,961,00

Paragraf : 65.02,04.01 1nvăţ mânt secundar inferior - Consiliul Judeteanialomata
Articol / alineat
; 57.02.02 Ajutoare sociale in natură

1.644,00

L024,00

2,668,00

1,634,00

1.024,00

2.658,00

1.495,00

186,00

1.681,00

1.495,00

186,00

1.681,00

3.025,30

.20,00

3.045,30

1.413,00[
i

20,00

1,433,00

Subcapitol : 61.02,05A Protectie civil ă ş i protectia contra incendiitor - Inspectoratul pentru
Situatii de Urgentă „Barbu.•Catargiu" Ialomita
Articol / alineat
20.01,05 Carburanti ş i lubrifianti
20.05.30 Alte obiecte de inventar

•
I
!
i

1

Subcapitol .: 61.02.05B Protectie civil ă şi protecţia Contra incendiilor - Consiliul Judetean
Ialomiţa
Articol / alineat
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
•

-

.

Paragraf : 65.02.07.04A inv ăţămant special - Scoala Profesional ă Specială "Ion Teodorescu" .
Slobbzia
•
Articol / alineat
1
I
51.01.01 Transferuri c ătre institutii publice
Suhcapitol : 68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor in vărstă - DGASPC - Cămin penţru
Persoane Vărstnice Balaciu
Articol / alineat
10,01.01 Salarii de bază

Pagina 1

1

2.971,00

1

'

Denumirea indicatorilor

Nr.
crt.
0

Program
actual
2

1
Subeapitol : 68.02.04 Asistent ă acordat ă persoanelor in vărstă - DGASPC - Centrul pentru
Persoane V ărstnice Fierbinti
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
Paragraf : 68.02.05.02B Asistent ă socială in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de
ingrijire şi Asistentă Siobozia
Articol / aim eat
20.03.01 Brand pentru oameni

- mii lei Program

Influente

rectificat

3

4=2+3

2.858,00

-20,00

2.838,00

1,248,00

-20,00

1.228,00

7.434,00

1,10

7.435,10

706,00

1,10

707,10

591,00

0,00

1
Paragraf : 68.02.05,02D Asistent ă socială in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de
servieli de recuperare neuromotorie Slobozia
lArlicol / alineat
1 10.01.01 Salarii de bază
_00.01.05 Spomri pentru conclitii de mulled.
Paragraf : 68.02.05.02E Asistent ă socială in car de invaliditate - DGASPC - Centrul de
abilitare şi reabilitare pentru persoane adutte cu dizabilit ăti „Kalina şi Maria„ Slobozia
!Articol / alineat
-1
i 20.03.01 1-fran ă pentru oameni
I
Subcapitol : 68.02,06 Asistent ă socială pentru famille şi copii - Directia General de Asistentă
Socială şi Protectla Copilului Ialomita
I Articol / alineat
1 20.01,09 Materiale si prest ări de servicii en caracter functional
1 57,02.01 Ajutoare sociale in numerar
Paragraf : 68,02.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentet sociale
lArticol / alineat
1 57,02.01 Ajutoare sociale in numerar
1
Paragraf 84,02,03,01 Drumurt ş i poduri
Articol / alineat
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru intretinere si functionare
80,03 imprumuturi pentru institutii şi servicii publice sau activit ăti finantate integral din
venituri proprii
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Paragraf : 67.02,03.03A Muzee - Muzeul National al Agriculturii
Articol / alineat
51.02.29 Alte transferuri de capital care institutii publice
Paragraf 84.02.03.01 Drumurt şt podurt
Articol / alineat
71.01.01 Constructii
Modernizare drum judelean 203E, Cdz(inesti-Cocora, km 0+000-km 12+800
Modernizare DJ101B; Limitd judet Ilfov - Rcidulevi
Modernizarc drum judefean D1201, Tronson Orezu (intersecjie DJ201B) - PiersicaBorduselu (ieOre din localitate)
71.01,30 Alte active fixe
Modernizare DJ20I: intersectie Cu DJ213A (Mărculesti) - intersectie cu DJ212; DJ2 12:
intersecfie cu DJ201 - intersectie cu DN2A alinddrei)
elaborare Documentatie de Avizare a Lucrărilor de Interveril.ii (DALI), expertiz ă
tehnic ă, studii (geotehnie, topografic ş i cite studii necesare), documentatii avize,
acorduri şi autorizatii
verificare feinted autorizat ă pentru Documentatia de Avizare a Luer ăfflor de Interventii
(DALI)
taxe avize, acorduri
Testal investitoruhd pri vat prudent - studiu
DEFICIT - Seeţiunea de Dezvoltare
Pagina 2

591,00
1

270,00
105,00

3,00'
-3,00

273,00
102,00

2.676,40

0,40

2.676,80

261,40

0,40

261,80

29.128,00

0,00

29.128,00

830,00
200,00

-50,00
50,00

780,00
250,00

2,020,00

542,00

2.562,00

2,000,00

542,00

2,542,00

17.309,00

8,090,00

25.399,00

13.737,00

1.090,00

14.827,00

0,00

7.000,00

7.000,00

274.072,00

-10.740,00

263.332,00

80,00

30,00

110,00
1

80,00

30,00 1

110,00

147.619,00

-10,770,00

136.849,00

70.361,00
3.538,00
6,687,00

-11.140,00
-2.438,00
-5.502,00

59.221,00
1.100,00

5,700,00

-3.200,00

2.500,00

1,705,00

370,00

2.075,00

0,00

320,00

320,00

0,00

290,00

290,00

0,00
0,00
0,00

10,00
20,00
50,00

10,00
20,00
50,00

59.125,00

-3.198,00

55.927,00

1.185,00

Denumirea indicatorilor

Nr.
crt.
0

Program.
actual
2

1

- mu i lei Program
rectificat
4-2+3

Influente
3

BUGETUL INSTITUTIILOR PUB LICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN
VENITURT PROPRII AL INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN
II IALOMITA

-1

,

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
capitol / subcapitol
33.10.19 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari cuIturale, artistice si sportive
Central Cultural "lanel Perlea"
33.10.50 Alto venituri din prest ări de servicii şi alte activităti
Muzeul Juderean lalomila
43.10.09 Subventii pentru institu ţii publice
Scoala Profesianald Spec/aid "km Teodorescu" Slobazia
VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
capitol! subcapitol
43.10.19 Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare
Muzeul National al Agriculturii
48.10.02.01 Sume primite in contul pl ătilor efectuate in anul curent
TehniCOOL 2 - imbundteitirea accesului la activiteiti de &Iva-fare in medial de maned
real pentru elevii inveifdinântulai profesional si tehnic din judelul lalomita - Centrul
Jude/can de Resurse fi Asistenfft Educalionalti
48.10.02.03 Prefinan ţare
TehniCOOL 2 - imbundtdfirea accesului la activiteiti de inwilare in medial de maned
real pentru elevii invdfftmeintului profesional ,Fi tehnic dinjudetul talon,* - Central
Jude/can de Resurse 0 Asistenrii Educarionaki

B.1 1::1MT,IfPUNIALI::::

20.745,50

296,00

21.041,50

55,00
50,00
55,00
30,00
19.707,00
1.495,00

60,00
60,00
50,00
50,00
186,00
186,00

115,00
110,00
105,00
80,00
19.893,00
1.681,00

1.609,00

30,00

1.639,00:

1.177,00
80,00
0,00

30,00
30,00
11,00

1.207,00
110,00
11,00

0,00
381,00

11,00
-11,00

11,00
370,00

131,00

-11,00

120,00

20.745,50

296,00

z

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

21.041,50
I

I
Subcapitol 54.10.10 Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor - Directia
Judeteană de Evidentă a Persoanelor Ialomita
Articol / alineat
20.01.03 incălzit, iluminat şi fort motrică
I 85.01.01 Kati efectuate in anti preceden ţi şi recuperate in anut curent in sec ţiunea de
' functionare a bugetalui local

1.983,50

000

1.983,50

79,83

23,24

103,07

-62,59

-23,24

-85,83

1.496,00

186,00

1.682,00

512,00
120,00

164,00
22,00

676,00
142,00

Paragraful 67.10.03.03 Muzee -Muzeul Judelean Ialomi a
l Arti.col / alinea
20.01.30 Alto bunun şt servieli pentru intretinere şi functionare
20.10 Cercetare - dezvoltare

2.871,00

50,00

2.921,00

502,19
250,00

37,00
13,00

539,19
263,00

Paragraful 67.10.03.14 Centre culturale - Centrul Cultural "fond. Perlea"
Articol / alineat
20.30.30 Alto cheltuieli cu bunuri şi servicii

3.021,00

60,00

3.081,00

j

Paragraf 65.10.07.04 Invkămant special - Şcoala Profesional ă Special "Ion Teodorescu"
Slobozia
Articol / alineat
57.02.01 Ajutoare sociale in numerar
59.01 Burse

1
955,00

1.015,00

30,00

1.639,00
)

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

I
60,00

1.669,00
1

I

110,0

Paragraful 67.10.03.03 Muzee - Muzeul National al Agneulturn
Articol / alineat
71.01.01 Constructii
Realizare poartei acces muzeu

80,00

30,00

,
45,00 1
0,00

30,00
30,00

75,00
30,00

DEFICIT - Sectiunea de bezvol -tare

30,00

0,00

30,00
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din oq.' .08.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hatardre privind aprabarea rectc
ării bugetului
general al judeţului Ialomila, pe anal 2022
Prin proiectul de hotărdre upus dezbaterii Consiliului Judelean lalomita se propune
rectificarea bugetuluijudetului Ialomiţa, pe anul 2022,
Propunerea se fundamentată pe dispoziliik art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele pub/ice locale, cu modific &de şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile
Ordonanţ ei de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi
completările ulterioare, conform cărora pe parcursul exerciţ iului bugetar, la propunerea
fundarnentată a ordonatorului principal de credite, se poate real iza rectificarea bugetului judeţului
cu aprobarea autorit dill deliberative.
Urmare adresei Administraţiei Judeţene a Finanţelor Pub/ice nr. ILG - STZ 20957 din
23.08.2022 prin care ne sum comunicate sumele defalcate din 2'mm pe valoarea ad ăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, precum şi a solicitărilor fundarnentate
ale direcţ iilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomiţa şi ale
instituţiilor subordonate, prin această rectificarea bugetară se propun o serie de modific ări, după
cum urmeaz ă;
- suplimentarea prevederilor bugetare din suine defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, pe anul 2022; această sum ă este
destinată, conform Ordonanţei Guvernului nr. 19 din 18.08.2022 privind rectificarea bugetului de
stat, inajoreirii creditelor bugetare alocate pentru finanţarea „Programului pentru scoli al
Romdniei", pentru finan ţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care
frecventeaz ă inv ăţămcintul special, cdt ş i pentru finantarea burselor elevilor din invătămantul
special;
- majorarea prevederilor din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finantarea cheltuielilor privind drumurile judeţenei;
majorarea bugetului propriu al juderului Ialomita, aferent secţiunii de functionare, atdt la
venituri cat si la cheltuieli, reprezentand donaţii şi sponsorizări aferente activităţii Direcţiei
Generale de Asistenţă Social6 si Protectia Copilului lalomiţa;
redistribuirea unei sume pe seama unor credite bugetare destinate cheltuielilor de
funcţionare intre subcapitole ş iparagrafe ale bugetului local pentru cheltuieli necesare funcţionării
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgent „Barbu Catargiu" Ialomila, precum Direcţia Generală
de Asisteni ă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa;
- suplimentarea creditelor bugetare destinate acordării unor ajutoare sociale in cadrul
programului „Stimulent financiar acordat familiilor pentru nou-născuţi";
- alocare sumă pentru acordarea unui imprumut pe o perioadă de un an societăţii de interes
juderean S. C. Drum un i Poduri S.A., necesar pentru func ţionarea acestei societeiţi la care
Cons iliul Judeţean Ialomiţa este acţionar majoritar;

- dim inuarea creditelor bugetare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judetean
203E, Căzăneşti-Cocora, km 0+000-1cn 12+800", avănd în vedere faptul c ă lucrările aferente
acestui obiectiv au fost finalizate;
dim inuarea creditelor bugetare alocate pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum
judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B) Piersica-Borduşelu (ieşire din localitate)";
diminuarea creditelor bugetare alocate pentru obiectivul de investitii „ Modernizare
DJ101B: Limit ă judet Ilfov R ăduleşti" ;
alocarea sumelor necesare pentru realizarea studiilor necesare obiectivuluide irzvestitii
„Modernizare DJ201: intersectie cu DJ213A (Mărculeştz) intersectie cu DJ212; DJ212:
intersectie cu DJ201 - intersectie cu DN2A (T ăndărei)", căt i pentru realizarea unui studiu —
Testul investitorului pr/vat prudent;
redistribuirea unor credite bugetare, prevăzute în bugetul Directiei Judetene de Evidenţă a
Persoanelor lalomiţa, aşa cum au fost solicitate de aceasta, core/at cu execuţia bugetară la aceastei
dată şi priorităţik stab jute, reprezentănd în fapt plăţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in
anul curent, sume distribuite către alte articole/alineate bugetare aferente cheltuielilor ;
- suplimentarea creditelor bugetare alocate Muzeului National al Agriculturii pentru
obiectivul de investiţii „Realizare poartă acces muzeu„;
majorarea bugetului Muzeului Judetean Ialornifa, aferent secriunii de functionare cu
venituri din prestări de servicii şi alte activităţi, precurn ş i majorarea bugetului Centrului Cultural
„Ionel Perlea", aferent sectiunii de functionare, cu veniturile din manifestări culturak.
In raportul directillorde specialitate sunt detaliate influentele asupra bugetului judeţului, iar
in anexa la proiectul de hoteirdre sunt reflectate influentele propuse care dupei aprobare vor fi
operate in structura bugetului anului 2022 ,s1 în anexele acestuia.
Av ănd in vedere că rectificarea bugetului general al judetului, pe anul 2022 indeplineşte
condittile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului Judetean lalomita adoptarea sa în forma
şi continutul prevăzute in proiect.

PREYEDINTE,
MARIAN PAVEL

Redactat
Haimana Ana - Maria
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RAPORT
la proiectul de hotaare privind aprobarea rectific ării
lougetului general al judetului Ialomi ţa, pe anul 2022

Avand in vedere:
• prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 19 din 18.08.2022 privind rectificarea bugetului
de stat pe anul 2022 şi adresa A.J.F.P. Ialomita nr. ILG-STZ 20957/23.08.2022;
• notele de fundamentare ale direetillor de specialitate din cadrul Consiliului Judeteari
Ialomiţa;
• solicitările unor institutii subordonate privind majorarea veniturilor din donatii şi
sponsorizări, din manifest ări culturale, precum i suplimentarea sau redistribuirea unor
prevederi bugetare pentru sectiunea de functionare şi dezvoltare, in coneordantă cu
nevoile actuale,
proiectul de hotărare supus spre analiz ă şi aprobare de către ordonatorul principal de eredite
propune;
• suplimentarea prevederilor bugetare din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului, pe anul
2022, cu suma de 2.829,00 mui lei, aceasta fund destinată, conform ordonanţei de
rectificare a bugetului de stat:
• majorării creditelor bugetare alocate pentru finantarea „Programului pentru
şcoli al Romaniei" cu suma de 2.643,00 mu i lei,
• pentru finanţarea drepturilor copiilor Cu cerinte educa ţionale speciale care
frecventeaz ă Invătămantul special cu suma de 164,00 mu i lei şi
D pentru finantarea burselor elevilor din invătămantul special cu suma de 22,00
mu i lei;
• majorarea prevederilor din sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată pentru
finantarea cheltuielilor privind drummile judetene cu suma de 1.090,00 mu i lei;
• majorarea bugetului propriu al judetului łalomiţa, aferent sectiunii de functionare,
atat la venituri cat şi la cheltuieli, cu suma de 1,50 mu i lei, reprezentand donatii
sponsorizări aferente activit ăţii Direcţiei Generale de Asistentă Social ă şi Protectia
Copilului Talomita;
• redistribuirea sumei de 26,00 mu lei (credite bugetare destinate cheltuielilor de
functionare intre subcapitole şi paragrafe ale bugetului local) pentiu cheltuieli
necesare function ării Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă „Barbu Catargiu"

Ialomiţa, precum si Direc ţia Generala de Asistenţă Socială si Protec ţia Copilului
Ialomiţa;
• suplimentarea cu suma de 542,00 mu i lei a creditelor bugetare destinate acord ării
unor ajutoare sociale in cadrul programului „Stimulent financiar acordat familiilor
pentru nou-n ăseuţi";
• alocarea sumei de 7.000,00 mu i lei pentru acordarea unui impramut pe o perioad ă de
un an societăţii de interes judeţean S.C. Drumm." şi Poduri S.A., la care Consiliul
Judeţean Ialomiţa este ac ţionar majoritar, necesar pentru func ţionarea acestei
societăţi;
djminuarea creditelor bugetare cu suma de 2.438,00 mu i lei, pentru obiectivul
„Modemizare drum judeţean 203E, C ăzănesti-Cocora, km 0+000-km 12+800",
avănd in vedere faptul c ă luerările aferente acestui obiectiv au fast finalizate;
• dimjnuarea cu suma de 3.200,00 mu i lei a creditelor bugetare alocate pentru
objectivul de investiţii „Modemizare drum judeţean DJ201, Tronson Orezu
(intersecţie DJ201B) - Piersica-Borduselu (ie şire din localitate)";
▪ diminuarea cu suma de 5.520,00 mu j lei a creditelor bugetare alocate pentru
obiectivul de investiţii „ Modemizare DJ101B: Limit ă judeţ Ilfov - Răduleşti";
• alocarea sumei de 320,00 mu lei pentm realizarea studiilor necesare obiectivului de
investiţii „Modemizare DJ201: intersec ţie cu DJ213A (Mărculeşti) - interseeţie cu
DJ212; DJ212: intersec ţie cu DJ201 - intersec ţie cu DN2A (Tăndărei)";
• alocarea sumei de 50,00 mu i lei pentru realizarea unui studiu — Testul investitorului
privat prudent;
• redistribuirea unor credite bugetare, prev ăzute in bugetul Direc ţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Ialomi ţa, aşa cum au fost solicitate de aceasta, corelat cu
execuţia bugetad la această data şi priorit ăţile stabiljte, reprezent ănd in fapt plăţi
efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent, sume distribuite c ătte alte
artieole/alineate bugetare aferente eheltuielilor;
• suplimentarea creditelor bugetare alocate Muzeului National al Agiculturii cu suma
de 30,00 mu i lei pentru objectival de investiţii „Realizare poartă acces muzeu";
• majorarea bugetului Muzeului Jude ţean Ialomiţa, aferent see ţiunii de funcţionare,
atăt la venituri c ăt şi la cheltuieli, cu suma de 50,00 mu lei, reprezent ănd venituri din
prestări de servicii şi alte activităţi;
• majorarea bugetului Centrului Cultural „Ionel Perlea", aferent sec ţiunii de
funcţionare, atăt la venituri căt şi la cheltuieli, en suma de 60,00 mu lei, reprezent ănd
venituri din manifestări culturale.
Influenţele propuse, prevăzute la partea de venituri şi la partea de cheltuieli, pentru fiecare
tip de buget, sunt detaliate in anexa la proiectul de hotărăre pe clasificaţia func ţional ă şi economic ă,
iar după aprobare vor fi operate in structura bugetului general pe anul 2022, precum şi in celelalte

anexe ale bugetelor component; in corelatie cu sursele de finantare aferente.
Director executiv,

Mihaela Moroian

Director executiv,

Cristian V1ad

Sef serviciu,

Silvia P truta Dimache
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ATCP lalomita
Serviclul Sinteza, Asistenta Elaboraril si Executiei Bugetelor
locale
Nr.ILG - STZ 20957/23.08.2022
CATRE : CONSILJLIUL JUDETEAN IALOMITA
IN ATENTIA DOMNULUI PRESEDINTE
Va facem cunoscut Ca, in baza prevederilor lit.(a), alin (1), art.29 din
Ordonanta Guvernului nr.19/ 2022 privind rectificarea bugetului de stat pe anut 2022,
pe judete, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
chettuietitor descentratizate la nivelul judetuluf latomita au fost repartizate astfel:
- mu i lei Nr.

Influente

Denymirea indlcatorului

,.

Crt,

1

%me defalcate din Taxa pe Valoare Adaugata pentru finantarea chettuielitor
descentratizate la nivelul judetelor TOTAL din care:

2829

Finantare "programul pentru scot' al Fickmaniel"

2643

Finantarea drepturitor copiilorcu
cerinte
frecventeaza invatamantut special

educationale

speciale

care

Finantarea burselor etevilor din invatarnantut special

164
22

La repartizarea sumelor s-au avut in vedere prevederile lit.(a), alin (1), art.29 din
Ordonanta Guvernutui nr.19/2022 anexa nr.3 .
in conformitate Cu :

- prevederite lit.(c), alin (1), art.29 si anexa nr 5 din Ordonanta Guvernutui
nr.19/2022 Cu privire la rectificarea bugetuluf de stat pe anut 2022 a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor , privind
drumurile , in vatoare totala de 1755 mu i lei, suma ce trebuie sa fie repartizata prin
hotararea Consitiul Judetean lalomita
Va rugam sa dispuneti masuri pentru modificarea corespunzatoare
Local at unitatii durrineavoastra.

a bugetului

Cu stima,
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