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PROJECT HOT/MARE NR. 
privind aprobarea r  modificdrii Hotă rarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 6/25.01.2022 

privind aprobarea repartizdrii pe bugetele locale ale unită tilor administrativ-teritoriale din judet a 
unor sume defalcate din uncle venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 si estirn ă rile pentru anii 

2023 - 2025, Cu modificcirile ş i cornpletcirile ulterioare 

Consiliul Judelean 
Avand in vedere: 

- Referatul de apro bare  nr.3,205--(2 /2022 -6  din  01,  /2,2022 al Presedintelui Consiliului 
Judefean Ialomita; 
Decizia nr. 17 din 08.12.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publiee Ialomita; 
Examinand: 

- Hotă rarea Consiliului Juderean lalomita nr. 6/25.01.2022 privind aprobarea repartiză rii pe 
bugetele locale ale uniteitilor administrativ-teritoriale din jude,t a unor sume defalcate din 
uncle venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022, si estimă rile pentru anii 2023 — 2025, cu 
modificdrile  i completă rile ulterioare; 

- Rciportul de specialitate comun nr.  moos-  /2022 -6 din el t.  2022 al  Direefiei Buget 
Finante  i Directiei de Investilii Servicii Publice 
Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei econornico-financiard si 
agriculturd; 
Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.2022 al Comisiei juridice, de disciplină , 
drepturi, 	ineotnpatibiliteili; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regionald, protectia mediului vi turism; 
În conformitate Cu.. 

- prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) i alin. (3) lit, a) din Ordonanta de Urgentei a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă  rile ulterioctre; 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan,tele publice locole, cu modific ă rile ş i completdrile 
ulterioare; 

- -prevederik Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, cu modifiecirile ,vi 
completdrile anterioare; 

- prevederile art. 47 alin. (4) si art. 59 din Legea or. 24/2000 privind normele de tehnică  
legislativd pentru elaborarea actelor normative, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare; 

- prevederile art. 45 din Regulamentul de organizare ş i funetionare al Consiliului Judelean 
aprobat prin Hotă rcirea Consiliului Judetean Ialornita or. 46 din 30.03.2021, cu modificcirile 

ş i completdrik ulterioare, 
In temeiul art. 196 alin. (I) lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, en modific ă rile ş i completdrile ulterioare, 

HOTĂ RĂ $TE 

Art. I Art. I din Hotdră rect Consiliului Judetean lalornita or. 6 din 25.01.2022 privind 
aprobarea repartizdrii pe bugetele locale ale unitcitilor administrativ-teritoriale din judet a unor sume 
defalcate din uncle venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 si estim ă rik pentru anti 2023 - 2025, cu 
modifiedrile ş i completă rile ulterioare, se modified si va avea urmdtorul cuprins; 



"Se aprobei repartizctrea pe bugetele locale ale unitciţ ilor administrativ-teritoriale din judeţ  a 
sumei de 33.588,64 mu i lei, compusd din suma de 32.994 mu i lei alocatd anterior pen tru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2022, pentru susţ inerea pro gramelor de dezvoltare locaiă , pentru susţ inerea 
pro gramelor de infrastructurei care necesitd cofinanţare locală , precum si pentru cheltuielile de 
func ţ ionare, pe care unitdrile administrativ-teritoriale din judeţ, 'in mod justificat, nu le pot finan ţa din 
veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat si din sume defalcate din taxa pe valoarea 
addugatd pentru echilibrarea bugetelor locale yi din suma de 594,64 mu i lei, din cota de 6% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, incasatd suplimentar, potrivit 
anexei care face parte integrantei din prezenta hot-drape." 

Art. II Prezenta hotardre devine obligatorie $i produce efecte de la data aducerii la cunoVinţd 
publicd. 

Art. III Punerea ln aplicare a dispoziţ iilor prezentei hot-di-art este asiguratd de Presedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa ş i va comunicatii prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialornita, 
Administra ţ iei Judetene a Finanţ elor Publice Ialomiţ a, consiliilor locale din judeţ  preveizute in anexd, 
Instituţ iei Prefectului - Judelului Ialomiţa , urmeind a fi publicatd pe site-ul Consiliului Jude ţean 

secţ iunea Monitorul Oficial al Juderului. 

PRE$ED1NTE 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul general al judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

T. G. V. 



ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

LA HOTARAREA NR. 

la proiectul de hot ă ră re privind modificarea Hot ă ră ril 
aprobarea repartiz ă rii pe bugetele locale a unor sume defalcate 

si estim ă rile pentru anii 2023-2025, 

ANEXA 
/ 	.12.2022 

lalomita nr. 6125.01.2022 privind 
ale bugetului de stat pe anul 2022 

ulterioare 

- mil lei - 

Consiliului Judetean 
din unele venituri 

Cu  modific ă rile si complet ă rile 

Nr. 
crt. 

UNIT ATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE Sume din cota din impozItul  pa  venit pentru echllibrarea bugefelor locale ale 
unkă tilor admInIstratIv-terltorlale 

(art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2021) 

program actual influente program rectificat 

3 4=2+3 

1 Ada ncata 350,00 50,00 400,00 
2 Albesti 500,00 500,00 
3 Alexeni 304,00 304,00 
4 Andragesti 350,00 350,00 
5 Armă sesti 480,00 50,00 530,00 

Axintele 500,00 500,00 
Balaciu 350,00 350,00 
Bă rbulesti 350,00 350,00 

9 Bă rcanesti 500,00 500,00 
10 Borâneş ti 400,00 400,00 
11 Bordusani 350,00 350,00 
12 Bucu 450,00 450,00 
13 Buesti 500,00 50,00 550,00 
14 Clocklia 420,00 420,00 
15 Ciochina 400,00 400,00 
16 Ciulnita 420,00 420, t T3 
17  Cocora 400,00 400,00 
18 Colelia 450,00 50,00 500,00 
19 Cosă mbeş ti 500,00 500,00 
20 
21 

Coserem 400,00 400,00 
Dragoesti 450,00 450,00 

22 Dridu 520,00 520,00 
23 Facaeni 420,00 420,00 
24 Garbovi 400,00 400,00 
25 Gheorghe Doja 520,00 520,00 
26 Gheorghe Lazar 520,00 50,00 570,00 
27 Giurgeni 450,00 450,00 
28 Grindu 450,00 450,00 
29 Griviţa 350,00 350,00 
30 Gura lalorniţ ei 480,00 480,00 
31  Ion Roata 370,00 50,00 420,00 
32 Jilavele 500,00 500,00 
33  Mala 470,00 470,00-  
34 Manasia 400,00 400,00 
35 Mă rculesti 485,00 485,00 
36 
37 

Mihail Kog ă lniceanu 500,00 500,00 
Miloş esti 450,00 450,00 

38 Moidoveni 450,00 50,00 500,00 
39 Movila 500,00 500,00 
40 Moviliţ a 500,00 500,00 
41 Munteni-Buzau 500,00 500,00 
42 Ograda 500,00 500,00 
43 Perie ţ i 480,00 480,00 
44 Platonesti 450,00 450,00 
45 Ră duleş ti 500,00 500,00 
46 Reviga  	450,00 450,00 
47 Rosiori 450,00 450,00 
48 Să lcioara 350,00 350,00 
49 Sara ţeni 400,00 400,00-  
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Nr. 
art. 

UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE Sume din cota din ImpozItul pa venit pentru echIllbrarea bugetelor locale ale 

unită tilor administrativ-terltorlale 

(art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31712021) 

program actual Influents program rectlficat 

0 1 2 3 4=2+3 

50 Să veni 440,00 440,00 
51 Scânteia 570,00 44,64 614,64 
52 Sfă ntu Gheorghe 400,00 50,00 450,00 
53 SineSi 450,00 450,00 
54 Stelnica 480,00 480,00 
55 
56 

Suditi 450,00 450,00 
Traian 450,00 450,00 

57 Valea Cioril 500,00 500,00 
- 	- 	-- 00;-06 58 Valea Mă criş ului 500,06 

59 Vlă deni 350,00 350,00 

I 	TOTAL COMUNE 26.229,00 	 444,64 	26.673,64 

60 d Amara  550,00 50,00 600,00 
61 , Că ză negi 515,00 515,00 
62 Fierbinti-Tă rg 800,00 800,06 
63 Tă ndă rel 1.000,00 50,00 1.050,00 

II 	TOTAL ORA§E 2.865,00 	 100,00 	 2.965,00 

64 Siobozia 1.500,00 1.500,00 
65 Feieş ti 1.400,00 50,00 1.450,00 
66 Urziceni  1. 000,00 1.000,00 

III 	TOTAL MUNICIPII 3.900,00 	 50,00 	 3.950,00 

TOT*-001+1YNE,. PIRA,*E,- mvic .. 	:. 2:994 00 	 ' 594,64 	31588:64 

67 	Judetul !Morelia - 	 . 

1 

TOTAL JUDET 32 994 0O 	 594,64 	 , 	33 588,64 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă rare privind aprobarea modifică rii Hotă rarii Consiliului Judelean 

Ialomila nr. 6/25.01.2022 privind aprobarea repartiză rii pe bugetele locale ale unită tilor 
administrativ-teritoriak din judel a unor same defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, pe anal 2022,yi estim ă rile pentru anii 2023 - 2025, 
cu modific ă rile coinpletă rile ulterioare 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii se prop une plenului Consiliului Judetean 
Ialomiţa aprobarea Hotă rarii Consiliului Judeţ ean lalomiţa nr. 6125.01.2022 
privind aprobarea repartizdrii pe bugetele locale ale unităţ ilor administrativ-teritoriale din 
judeţ  a unor surne defalcate din uncle venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 si estimdrile 
pentru anii 2023 - 2025, cu modificeirile ş i completdrile ulterioare, 

Prin Hotdreirea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6 din 25.01,2022 s-a aprobat 
rep artizarea pe bugetele locale ale uniteiţ ilor administrativ-teritoriale din judet a unor sume 
defalcate din uncle venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022, conform reglement ă rilor din 
Legea nr. 273/2006 cu rnodific ă rile ş i completdrile ulterioare i Legea nr. 317/2021 privind 
bugetul de stat pe anul 2022 si adresei nr. 1LG — STZ nr. 988 din 10.01.2022 a Adrninistra ţ iei 
Judeţ ene a Finanţ elor Pub lice 

Urmare a rectifică rii bugetului de stat pe anul 2022 prin Ordonanţ a de Urgenţă  a 
Guvernului nr. 19 din 18,08.2022, Consiliul Judeţ ean Ialomiţ ct a aprobat prin Hoteirarea nr. 
171 din 30.08,2022 rectificarea repartizeirii pe bugetele locale ale unităţ ilor administrativ — 
teritoriale din judeţ  a unor sume defalcate din venituri ale bugetului de stat pe anul 2022. 

Astfel, in anul 2022, prin derogare de la prevederile art. 32 si art. 33 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificdrile ş i completeirile ulterioare, din 
impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul fieceirei unit ăţ i 
administrativ-teritoriale, se repctrtizeazei prin hotdreire a consiliului judeţean cota de 6% 
pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, oraselor ş i municipiilor prin hoteireire a 
consiliuluijudeţ ean. 

Suma corespunz ă toare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa la 
bugetul de stat in anul 2022 a fost repartizatd in mod egal judeţelor, in limita sumei de 
32.994 mu i lei, reprezentand fond la dispozi ţ ia consiliului judetean, repartizată  integral in 
anul 2022 comunelor, oraselor ş i municipiilor, prin hotdrare a consiliului judeţ ean, pentru 
susţ inerea programelor de dezvoltare locală , pen tru susţ inerea pro gramelor de 
infrastructurd care necesitei cofinanţ are locală , precum ş i pentru cheltuielile de func ţ ionare, 
pe care unităţ ile administrativ-teritoriale din judeţ , in mod justificat, nu le pot finan ţ a din 
veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat si din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adeiugatei pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate se reflectă  în 
bugetele locale ale uniteiţ ilor administrativ-teritoriale, la o poziţ ie de venituri distinctă  



Conform Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 31772021, cu modific ă rile 
cornpletă rile ulterioare, care reglementează  modalitatea de repartizare a surnelor în acest an 
şż  prevederile Deciziei nr. 17 din 08.12.2022 a Administratiel Judelene a Finantelor Publice 
Ialomita prin care este aprobată  repartizarea sumei de 594.639,48 lei, incasată  suplimentar 
in luna decembrie 2022, peste limita stab//ltd initial, ordonatorul principal de credite 
propune repartizarea acestei sume conform anexei la pro iectul de hot& are. 

In anexa la proiectul de hotă ră re Sc regă sesc unită tile administrativ teritoriale 
sumele alocate. 

Avand in vedere c ă  proiectul de hotă rare indeplineve conditiile de necesitate ş i 
oportunit ate, propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotă rarii in forma ,vi 
continutul prevă zute in proiect. 

Redactat, 
Teodorescu Gabriela - Virginia 



Director executiv, 
Mihaela Mor tann 

Director executiv adjunct, 
Mari a St . .eiu 

intoemit, 
Diana Alexandra Lază r 
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DIRE CŢ IA INVESTIŢ H SI SERVICII PUBLICE 
DIRECŢ IA BUGEA-FINANTE 
Nr. AIOG51ZA Ĺ9 din 	4:2022 

RAPORT  
privind modifiearea Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 6125.01.2022 privind 

aprobarea repartiz ă rii pe bugetele locale ale unit ă 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 anti 2023-2025, en modific ă rile ş i completă rile ulterioare 

În anul 2022, prin derogare de la prevederile art. 32 ş i art. 33 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţ ele publice locale, Cu  modifică rile ş i completă rile ulterioare, din impozitul pe venit 
estimat a fi ineasat la bugetul de stat, la nivelul fiec ă rei unit ăţ i administrativ-teritoriale, se 
repartizeaz ă  prin hot ă rke a consiliului jude ţ ean cola de 6% pentru repartizare bugetelor locale ale 
comunelor, ora ş elor ş i municipiilor prin hot ă rdre a consiliului judetean. 

Suma corespunză toare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa la bugetul de 
stat in anul 2022 a fost repartizat ă  in mod egal jude ţ elor, in limita sumei de 32.994  mu lei, 
reprezent ă nd fond la dispozi ţ ia consiliului jude ţ ean, ş i repartizat ă  integral in anul 2022 eomunelor, 
ora ş elor si municipiilor, prin hot ă ră re a consiliului judeţ ean, pentru sus ţ inerea programelor de 
dezvoltare local ă , pentru sus ţ inerea  pro  gramelor de infrastructur ă  care necesită  cofinanţ are local ă , 
precum ş i pentnţ  cheltuielile de funcţ ionare, pe care unităţ ile administrativ-teritoriale din judeţ , in 
mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, inchisiv din impozitul pe venit repartizat si 
din sume defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugat ă  pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele 
repartizate se reflect ă  in bugetele locale ale unităţ ilor administrativ-teritoriale, la o pozi ţ ie de 
venituri distinct ă . 

Avand in vedere prevedefile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu 
modifică rile ş i complet ă rile ulterioare, care reglementeaz ă  modalitatea de repartizare a sumelor in 
acest an ş i prevederile Deciziei nr. 17 din 08.12.2022 a Administraţ iei Judetene a Finantelor 
Publice Ialomi ţ a prin care este aprobat ă  repartizarea sumei de 594,64  mu lei, ineasată  suplimentar 
in luna decernbrie 2022, peste limita stabilit ă  initial, ordonatorul principal de credite propune 
repartizarea acestei sume conform anexei la proiectul de hotă fare. 

Dup ă  adoptare, hotă ră rea va fi comunicat ă  Administraţ iei Judetene a Finanţ elor Publice 
Ialomiţ a, Institu ţ iei Prefectului, precum si unit ă tilor administrativ-teritoriale in cauz ă . 

Direc ţ ia Buget Finante 	 Directia Investi ţ ii ş i Servicii Publice 



MINISTERUL FINANTELOR 
AGENTIA NATIONALA DE AD1VIINISTR4RE FISCALA 
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI 
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA 
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE 14LOMITA 

DECIZIE 

privind alocarea cotelor defalcate din impozitul pe venit corespunzator cotei de 6% 
(cont. 50.75.07), reprezentand fond la dispozitia Consiliul judetean ,repartizate 
conform art.6 alin (6) ,(9) si (10) din Legea bugetului de stat pe arm' 2022, nr.317/2021, 
Sc comunica Consiliului Judetean Ialomita , in vederea repartizarii pe unitatile 
administrativ teritoriale , suma de 594.639,48 lei reprezentand spina incasata 
suplimentar in luna deeembrie 2022. 

SEFUL ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE 
IALOMITA, 

Avand in vedere 
- articolului unic din Ordinul 25/ 06.01.2022 aproba Instructitmile en privire la 

repartizarea si alocarea cotelor defalcate din impozitul pe venit catre bugetele locale 
ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale in conditiile art. 6 si 7 din Legea 
bugetului de stat pe anal 2022, nr.317/2021. 

prevederile art. 4 alin. (1),(2),(3) si (4) din Anexa prin care se aproba 
Instructiunile cu privire la repartizarea si alocarea cotelor defalcate din impozitul pe 
venit catre bugetele locale ale unitatilor/subdivizinnilor administrativ teritoriale in 
conditiile art. 6 si 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021, aprobate 
prin OMF nr,25/2022. 

Referatul nr. ILG STZ 3005 din 08.12.2022 at Activitatii de trezorerie si 
contabilitate publica 

In conformitate Cu: 
art.6 Min (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021, 
art.6 alin (9) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021, 
art.6 alin (10) din Legea bugetului de stat pe aunt 2022, nr.317/2021, 



DECIDE 
Art. I Aprobarea alocarii 	cotelor 	defalcate din impozitul pe venit 

corespunzator cotei de 6% (cont. 50.75.07), reprezentand fond la dispozitia Consiliul 
judetean ,repartizate conform art.6 alin (6) , (9) si (10) din Legea bugetului de stat 
pe anus 2022, nr.317/2021, se COMUIllea Consiliului Judetean Ialomita , in vederea 
repartizarii pe unitatile administrativ teritoriale , suma de 594.639,48 lei 
reprezentand suma incasata suplimentar in luna decembrie 2022. 

Art. II Prezenta deeizie se comunica Institutiel Prefectului, Consillului Judetean si consiliilor 
locale din judet 

Art. IIIActivitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica aduce la indeplinire prezenta 
decizie; 

Art. IV Deeizia poate fi contestata la instanta de contencios administrativ in terrnenul 
prevazut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, potrivit art. 33 aim. 7 din Legea. nr. 273/2006 privind finantele publice locale. 

SEF ADMI STRATIE, 

  

Contrasemneaza, 
p. TREZORIER SEF, 

GINA BRIHAC 
Sef Serviciu  

Vizat pej u legalitate 
Sef o 	it juridic, 

Nicolet 	e 

 

Emisa la  lobozia 
Data 08.12,2022  
Nr. 17 
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