A IN A
R 0
CONSILJUL JUDETEAN 1ALOMNA
PriPP Pr" NI;
,

2.3(1

IEzwa:i

Una

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN IALO ITA
Ta t:9243 230209
Fax::0243 239250

•Slabo•ia • Nap Revoiutiei N 1

U

04

19.6ink.,d01.EgaamibrOCen

•CEStli,:tefmAnAce:10n ,•5••';',171714
• W ,1. -9•0:4;;'
•

•

•

wolr, wwwxitokt,ro
erna:tii0citnetro

PROJECT DE HOTARARE NR.
privind aprobarea rectificării bugetului general al judetului lalomita, pe anal 2022

Consiliul Judetean
Avănd in vedere:
- Referatul de aprobare nr. Gaixe /2022 - C din 6'5-.09.2022 al Pre5edintelui
Consiliului Judetean lalomita,
Examinemd:
- Raportul comun de specialitate nr.
/2022 din 10,5-.09.2022 al Directiei
Buget Finante si Directiei Investitii şi Servicii Pub/ice;
- Avizul nr.
din
2022 .09.2022 al Comisiei pentru mund, selneitate,
asistent6 social() 5i familie;
- Avizul nr.
/2022 din
.09.2022 al Comisie1 juridice, de discipliner,
drepturi, obligatii 5i incompatibilităti;
- Avizul nr.
/2022 din
.09.2022 at Comisiei economico-financiare şi
agricultur6;
- Avizul nr.
/2022 din
.09.2022 al Comisiei pen tru inveit ămeint, cultur6,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civil6 şi
externe;
/2022 - Avizul nr.
din
.09.2022 al Comisiel de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regionalk protectia mediului 5i turism;
Tn conform/tote Cu:
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific6rile
cornpleteirile ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) i alin. (3) lit, a) din Ordonanta de Urgent6 a
Guvemului nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările i completeirile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, cu modifid rile şi
cornplet6rile ulterioare,
Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent() a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modific ările şi cornpleteirile ulterioare,
HOTARA5TE:
Art.1 (1) Se aprob ă rectificarea bugetului local al judetului lalomita pe anul 2022, pe
sectiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, venituri in sumei de
362.415,50 mil lei, la cheltuieli in sum ei de 413.780,50 mii lei, cu un deficit de 51.365,00 mil lei,
deficit cc va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face
parte integrant6 din prezenta hot-fit-6re.
Cod FP -07-06, Ed 2 vers.0

(2) Se aproba utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 51.365,00 mii lei co
sursă de finanrare a cheltuielilor secriunii de demo/tare a bugetului local.
Art.2 (1) Se ciprob6 rectificarea bugetului instituriilor pub/ice subordonate Consiliului
Juderean lalomira, finanrate din venituri proprii subvenrii din bugetul local, pe anul 2022, pe
secriuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi aline ate, la venituri în sum6 de
23.172,50 mil lei, la cheltuieli in sum6 de 23.202,50 mil lei, cu un deficit de 30,00 mii lei, deficit ce
va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului II din anexa care face parte
integrant6 din prezenta hot6r ăre.
(2) Se aprob6 utifizarea din excedentul anului precedent a sumei de 30,00 mu i lei ca surs ă
de finanrare a cheltuielilor secriunii de dezvoltare a bugetului instituriilor pub/ice finanrate din
venituri proprii şi subvenrii din bugetul local.
Art.3 Influenrele prev6zute la art.1 5i 2 sunt detaliate in anexa care face parte integrant6
din prezenta hot6rare.
Art.4 Se imputernice5te Direcria Buget Finanre Direcria Investirii i Servicii Publice din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Juderean lalomira s6 introduce' modificarile
complet6rile "in structura bugetului juderului lalomira, inclusiv in sin teza progrctmelor, prograrnul
de investirii pub/ice, numarul de personal 0 fondul salariilor de baz6 0 in bugetul general
consolidat, pe anul 2022.
Art.5 Prevederile prezentei hoteireiri vor fi aduse indeplinire de catre direcriile din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Juderean lalornira 5i instituriile subordonate, punerea în
aplicare fiind asigurată de pre5edintele Consiliului Juderean lalomira.
Art.6 Prezenta hotărăre devine obligatorie 5i produce efecte de la data oducerii la
cuno5tinr6 public6.
Art.7 Prin grija Secretarului General al Juderului lalornira, prezenta hotentre va fi
comunicată, spre ducere la indeplinire, direcriilor de specialitate implicate i instituriilor
subordon ate Consiliului Juderean lalomira, i , spre ş tiinţč Instituriei Prefectului Juderul
lalomira, urm ănd a fi publicat6 pe site-ul Consiliului Juderean lalomito Secriunea "Monitorul
Oficial al Juderului".
,
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ANEXA
LA HOTĂRĂREA NR.
/
.09.2022
privind aprobarea reetlfle ăril bugetului general al Judetului Ialomita, pe anul 2022

- mil let Nr.
crt.
0

Denumirea indicatorilor
1

Program
actual

Influente

2

3

Program

rectlficat
4-2+3

I BUGET LOCAL

I

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

155.010,50

155.010,50

7

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

207.405,00

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

155.010,50

L
0,00

207.405,00

I

1

0,00

155.010,50
1

I

Paragraf : 51.02.01.03 Autorit ăti executive
Articol / alineat
10.01,01 Salarii de bază

21.309,00

-492,00

20.817,00

13.588,00

1
-492,001

13.096,00

i

Paragraf : 67.02.03.03A Muzee - Muzeul National al Agrieulturit
Articol / alineat
51,01.01 Transferuri către institutii publice

3.361,00

12,00

3.373,00

3.361,00

12,00

3.373,00

Paragraf : 67.02.03,03A Muzee - Muzeul Judetean fa omita
Articol / alineat
' 51.01.01 Transferuri c ătre institutii publice

2.841,00

200,00

3.041,00

2.841,00

200,001

3.041,00

2.249,00

130,00

2.379,00

2.249,00

130,00

2.379,00

2.971,00

150,00

3.121,00

2.971,00

150,00

3.121,00

263.332,00

-4.562,00

258.770,00

5.351,00

-4.562,00

789,00

5.351,00
1.422,00

-4.562,00
-1,422,00

789,00
0,00

697,00

-697,00

0,00

328,00

-328,00

0,00

357,00
40,00

-357,00
-40,00

0,00

3.655,00

-3.655,00

0,00

1.542,00

-1.542,00

0,00

982,00

-982,00

0,00

Paragraf 67.02.03.08 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale - Centrul
Judetean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale Ialomita
Articol / alineat
51.01.01 Transferuri c ătre institutii publice

-

I

0,00

Paragraf : 67.02.03.30 A Alte servtcn culturale - Centrul Cultural „IoneL Perlea"
1Articol / alineat
1 51.01.01 Transferuri c ătre institutii publicc
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Subcapitol : 74.02.03 Reducerea at controlul poluăril
Articol / alineat
71.01.30 Alte active fixe
lnstalatii de tratare mecano-biologic ă prevăzute prin PJGD in judetul Ialomita
elaborarea studiului de fezabilitate si a documentelor suport (studit de teren/ cdte
studii necesare, documentatii/studii/proiecte pentru obtinere
avizelacorduri/autorizatii/vize tehnice, analizit cost-beneficiu, documentatie procedurd
de evcduare a impactuli asupra mediului, analizd institutionaki
elaborarea cereritde finantare (aplicatiei de finantare) .0 a tuturor documentelor
suport
ântocmirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitii pub/ice din cadrul
proiectuhd si suport pe perioada de evaluare a ofertelar
/axe pentru avizel acorduri I autorizatii, anunfuri
Investitii prev ăzute prin PjGD : Extindere colectare separa- tă a deşeurilor reciclabile,
Modemizare statii transfer (Fetesti, Urzieeni), construire statii noi de transfer, Statie de
sortare pentru deseurile reeiclabile colectate separat, Reabilitarea statiei de sortare
Tăndărei, Statie compostare inchis ă pentru biodeseuri colcctate separat
elaborarea studiului de fezctbilitate si documentelor supart - studii de teren ,s1 alte
stud/i, documentatii/studii/proiecte pentru obtinere avizelacorduri/autorizatd/vize
tehnice, analizd cost/beneficiu, analizd institutionald, eve/mire asupra mediului
elaborarea aplicatieide finantare (cerere de finantare) impreund cu bate
documentele suport

Pagina 1

0,00

Denumirea indicatorilor

Nr.
crt,
0

Program
actual
2

1
Entocmirea documentatillor de atribuire a contractelor de achizitii publice din cadrul
proiectului si suport pe perioada de evaluare a ofertelor
taxe pentru avize/ acorduri / autorizajii, anunturi
Studiu privind estimarea potentialului de colectare separat ă a biodeşeurilor menajere si
similare la nivelul judetului Ialomita
Investitii prev ăzute prin PJGD : Statie de sortare pentru deseurile reciclabile colectate
separat, Statie de tratare mecano-hiologic ă. (TMB) Statie compostare inchis ă pentru
biocieseuri colectate separat, reabilitarea statiei de sortare Tăndărei, modernizare static
transfer (Fete şti, Urziceni) construire statii noi de transfer
servicii pentru i'ntocmirea si depunerea cererii de finantare pentru asistentei tehnicii si
a documentatiei aferente
Extindere colectare separat ă a deseurilor municipale
servicii de consultaugi / asistenta pentru Entocmirea si depunerea corer', de Ay/wire
si a documentaliei aferente

._

DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltarc

- mil lei Program
rectificat
4=2+3

Influente
3

1.071,00
60,00

-1.071,00
-60,00

0,00
0,00

125,00

-125,00

0,00

0,00

320,00

320,00

0,00
0,00

320,00
320,00

320,00
320,00

0,00

320,00

320,00

55.927,00

-4.562,00

51.365,00

BUGETUL INSTITUTHLOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN
VENITURI PROPRII AL INSTITUTIILOR PUBL10E DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN
II IALOMITA

-

1

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
capitol / subcapitol
43.10.09 Subventii pentm institutii publice
Muzeul National al Agriculturii
Aluzeul Judefean lalomita

1
f

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale lalomita
Centrul Cultural „Ionel Perlea"
VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

2:6041,50

492,00

21.533,50

19.893,00
3.361,00
2.841,00

492,00
12,00
200,00

20.385,00
3.373,00
3.041,00

2.249,00
2.971,00

130,00
150,00

2.379,00
3.121,00

1.639,00

0,00

1.639,00

21.041,50

1

4

492,00
I

21.533,50
1

Paragraful 67.10.03.03 Muzee -Muzeul National at Agriculturli
Articol / alineat
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

3.411,00

12,00

3.423,00

75,00

12,00

87,00

Paragraful 67.10.03.03 Muzee -Muzeul Judetean Ialomita
Articol / alineat
20.30.30 AIte cbeltuieli cu bunuri şi servicii

2.921,00

200,00

3.121,00

70,00

200,00

270,00

Paragraful 67,10.0114 Centre culturale - Central Cultural "Ionel Perim"
Articol / alineat
20.30.30 Alte cheituieli cu bunuri şi servicii

3.081,00

150,00

3.231,00

1.015,00

150,00,

1.165,00

2,274,00

130,00

2.404,00

710,00

130,00

840,00

1,669,00

0,00

1.669,00

216,00

0,00

216,00

119,00
90,00
13,00

0,00
13,00
-13,00

119,00
103,00
0,00

04K.

_10,0.0.

Paragraful 67.10.03.30 Ake servicii culturale - Central Judetean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionalc lalomita
. Articol
. / alineat
20.30.30 Alto cheltuieli cu bunuri si servicii
CHELTUIELI - SECT1UNEA DE DEZVOLTARE

r

I
Paragrafttl 67.10.03.03 Muzee -Muzeul Judetean Ialomita
Articol / alineat
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport
autoturism
echipament prelucrare probe radiocarbon
- DEFIC.11.7-8g4.40-.0.-(k.ReZ.Vdtare --
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hoardre privind aprobarea rectificaril bugetului
general al judefulai lalotnita, pe anal 2022

Prin proiectul de hotărdre supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita se propune
rectificarea bugetului judelului Ialomita, pe anul 2022.
Propunerea se fundamentată pe dispozitiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele pub/ice locale, cu rnodific ările şi completările ulterioare, coro borate cu prevede rile
Ordonantei de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările ş i
completările ulterioare, conform cărora pe parcursul bugetar, la propunerea
fundamentată a ordonatorului principal de credite, se poate realiza rectificarea bugetului judetului
cu aprobarea autoritătii deliberative.
Urmare a solicitărilor fundamentate ale directiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Ialornita si ale instituthlor subordonate, prin aceast
ă rectificarea bugetară se
propun următoarele modificări, după cum urmeaz ă:
- realocarea unor credite bugetare ce reprezintă cheltuieli de functionare ale institutiilor de
cultură subordonate Consiliului Judetean Ialomila pentru sustinerea actiunilor determinate de
organ izarea şi desfăsurarea in conditii opt/me a Festivalului Concurs de Traditie Culinară
lalomiteană "La Casa Tudorii";
- dim inuarea bugetului propriu al judetului urmare a necesitătii de mentinere a unor credite
bugetare.
În raportul directiilor de specialitate sunt detaliate influentele asupra bugetului judetului, iar
in anexa la pro iectul de hotărare sunt reflectate influentele propuse care după aprobare vor fi
operate in structura bugetului anului 2022 ş i in anexele acestuia.
Avand in vedere c ă rectificarea bugetului general al judetzilui, pe anul 2022 indepline,sle
conditiile de necesitate i oportunitate, propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea sa in forma
şi continutul prevăzute in pro iect.

PRE$EDINTE,
MARIAN PAVEL

Redactat
Halinana Ana - Maria
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RAPORT
la protean' de hogrfire privind aprobarea reetific ării
bugetului general al jude ţului Ialomiţa, pe anul 2022

Proiectul de hotărare supus spre analiz ă şi aprobare se intemeiaz ă pe solicitările şi
propunerile instituţiilor i direcţiilor de speeialitate din Consiliul Judeţean Ialomiţa, care presupun
alocări/realoc ări in structura cheltuielilor bugetului actual, corelat cu execu ţia bugetară la aceast ă
dată in funcţie de neeesit ăţile de finanţare.
Influenţele asupra bugetului propriu la partea de cheltuieli reprezint ă diminuarea creditelor
bugetare cu suma de 4.562,00 mu i lei, respectiv:
realocarea unor credite bugetare, in sumă de 492,00 mu i lei, reprezentând eheltuieli de
funcţionare ale autorit ăţilor executive către instituţiile de cultură ale Consiliul Judeţean
Ialomiţa, astfel: Muzeul National al Agrieulturii 12,00 mu i lei, Muzeul Jude ţean
Ialomiţa 200,00 mu i lei, Centrul Judelean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Ialomi ţa 130,00 mii lei si Centrul Cultural „land Perlea" 150,00 mu i lei,
pentru sus ţinerea acţiunilor determinate de organizarea Festivalului Concurs de
Tradiţie Culinară Ialomiţeană „La Casa Tudorii", edi ţia a X-a, eveniment ce se va
desfasura la Baza de cercetare si expunere muzeal ă Orasul de Floci, Giurgeni, in
perioada 8-9 octombrie 2022; supliment ările menţionate se it-laud in bugetele
instituţiilor menţionate, atat la venituri, cat si la eheltuieli.
D diminuarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, aferent sec ţiunii de dezvoltare, cu
suma de 4.562,00 mu i lei, in unua analizei efeetuate asupra necesit ăţii de menţinere a
unor credite bugetare pentru care sarcinile au fost redimensionate sau amanate.
Modificările aduse progrunului investiţional a anului 2022 sunt sus ţinute de notele de
fundamentare elaborate de compartimentele de specialitate ale Consiliului Jude ţean
Ialomiţa şi instituţiile subordonate acestuia.
Influenţele propuse, prev ăzute la partea de venituri si la partea de cheltuieli, pentru fiecare
tip de buget, sunt detaliate in anexa la proiectul de hot ărâre pe clasificaţia funcţională si economică,
iar după aprob are vor ft operate in structura bugetului general pe anul 2022, precum şi in celelalte
anexe ale bugetelor componente, in corela ţie cu sursele de finanţare aferente.

Director executiv,
Mihaela M ro(lii pkr
Consilier,
Năstase Tanuşa

Ş ef serviciu,
Mariana Stanciu
Co silier,
Dan co eDinu

