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PROJECT DE HOTĂ RA'RE NR. # 
privind aprobarea reetificeirii bugetului general al judeţului Ialorniţ a, pe anul 2022 

Consiliul Judeman 
Aveind  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 418,g0  72022 - 3  din Z3  .142022 al Presedintelui 

Consiliului Judetean Ialomiţa; 
- Adresa nr. ILG-STZ 30884 din 12.12.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice 

Ialomita 
Examin ă nd: 
- Raportul comun de specialitate nr. 3,2394   72022-  Ç  din 13 .12.2022 al Directiei Buget 

Finante ş i Directiei Investiţ ii ş i Servicii Publice; 
- Avizul nr. 	12022 - 	din 	.12.2022 al Comisiei pentru munc ă , să n ă tate, 

asistentă  socială  familie; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.12.2022 al Comisiei juridice, de disciplină , 

drepturi, obligatii ş i incompatibilită ti; 
- Avizul nr. 	72022 - 	din 	.12.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultură ; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.12.2022 al Comisiei pentru invă tă m ă nt, cultură , 

culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă  ş i relatii externe; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.12.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională , protectia mediului si turism, 
In conformitate Cu: 
- prevederile Hotă reirii Consiliului Judetean Ialomita nr. 16 din 10.02.2022 privind 

aprobarea bugetului general al judetului lalomita, pe anul 2022, cu modifică rile i complet ă rile 
ulterioare; 

prevederik Legii nr. 273/2006 privind finantele  pub lice locale, cu modific ă rile 
completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, cu modific &de si 
completă rile ulterioare; 

- prevederile Ordonanţ ei de Urgentă  a Guvernului nr. 168 din 08.12.2022 privind uncle 
m ă suri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum ş i modificarea ş i completarea unor acte 
normative; 

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

In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 
5772019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile i completă rik ulterioare, 



HO  T Ă R Ă $TE: 

Art. 1 (I) Se aprobd rectificarea bugetului local al judetului Ialomiţ a pe anul 2022, pe 
secţ iuni, capitole, subcapitole, parctgrafe, titluri, articole  i aline ate, la venituri in sumei de 
320.880,00  mu  i lei, la cheltuieli in sumei de 386.299,00  mu  i lei, Cu  un deficit de 65.419,00  mu i lei, 
deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face 
parte integrantei din prezenta hotă rdre. 

(2) Se aprobei utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 65.419,00  mu i lei ca 
sursd de finanţ are a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local. 

Art. 2 (1) Se aprobd rectificarea bugetului institutiilor publice subordonate Consiliului 
Judeţ ean Ialomita, finanţ ate din venituri proprii ş i subven ţ ii din bugetul local, pe anul 2022, pe 
sectiuni,  cap  itole,  sub  capitole, paragrafe, titluri, articole, ş i alineate, la venituri in sumei de 
23.394,50  mu i lei, la cheltuieli in sumei de 23.424,50  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 
integrantet din prezenta hotdreire. 

(2) Se aprobei utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 30,00  mu i lei ca sursd 
de finanţ are a cheltuielilor secţ iunii de dezvoltare a bugetului instituţ iilor publice finanţate din 
venituri proprii ş i subventii din bugetul  local.  

Art 3 Influentele previizute la art. 1 ş i 2 sunt detaliate in anexa care face parte integrantei 
din prezenta hotdreire. 

Art 5 Se imputernicesc Direcţ ia Buget Finante ş i Direcţ ia Investiţ ii  i  Servicii Publice din 
cadrul apctratului de specialitate  at Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a sei introducet modificeirile ş i 
completdrile in structura bugetului judeţ ului Ialomiţ a, inclusiv in sinteza progratnelor, programul 
de investi ţ ii publice, numeirul de personal ş i fondul salariilor de bazei ş i  în  bugetul general 
consolidat, pe anul 2022. 

Art. 6 Prevederile prezentei hot eirdri vor fi aduse la indeplinire de cdtre direcţ iile din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomita yi institutiile subordonate, punerea in 
aplicare  fund  asiguratet de preş edintele Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a. 

Art. 7 Prezenta hoteirdre devine obligatorie ş i produce efecte de la data aducerii la 
cunoş tinţ ei publicei. 

Art. 7 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţa, prezenta hoteireire va fi 
comunicatei, spre ducere la indeplinire, direcţ iilor de specialitate implicate ş i instituţ iilor 
subordonate Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a,  i,  spre ş tiinţd, Instituţ iei Prefectului — Jude ţul 
Ialomiţ a, urmeind a fi publicatd pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita Sec ţ iunea "Monitorul 
Oficial  at judeţ ului". 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

Secretarul General al judetalui 
Adrian Robert IONESCU 



ANEXA 
LA HOTĂ RÂREA NR. 	/ 	.12.2022 

pe anul 2022 
- mil lei - 

privind aprobarea rectific ă rli bugetului general al Judetului Ialomita, 

Nr. 
crt. 

Denumirca indicatorilor 
Program  

actual 
Influente 

Program 
rectificat 

0  1 2 3 4=2+3 

I BUGET  LOCAL 

85 	1 	' 	' 	' 	' 	 -.-.; 	 ' 	''' 	' 	74,; 	ort ,. 	-•:::'6!::',.,':N:0'' .„:°'?' - '17',§16.# 

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 157,319,50 	793,50 	158.113,00, 
capitol/subcapitol 

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 31.913,00 876,00 32,789,00 
04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 4.468,00 123,00 4.591,00 
11,02.01 Sume defalcate din taxa pa valoarea ad ă ugat ă  pentru finan ţ area cheltuielilor 
descentralizate la nivelul jude ţ elor 41,100,00 0,00 41,100,00 

4.553,00 finamarea „Programul peretru scolă  al Rorndniei" 7.075,00 -2.522,00 
finantarea centre/or de asistentcl socialei a persoanelor cu handicap 11,666,00 -372,00 11.294,00 
finamarea servicillor sociale din sistemul de protectie a copilului 14.747,00 3.177,00 17.924,00 
finantare contributei salarizare personal neclerical 4.056,00 -263,00 3.793,00 
finantare bunuri si servicil invcătiimdnt special 1.051,00 -20,00 1.031,00 

30.02.05.01 Redevente miniere 30,00 50,00 80,00 
30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si incbirieri de are institutiile publice 8,474,00 -500,00 7.974,00 
33.02.13 Contribu ţ ia de intre ţ inere a persoanelor asistate 1.500,00 243,00 1.743,00 
37.02.01 Donatii si sponsoriz ă ri 22,50 1,50 24,00 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 162.660,00 	10700 	162.767,00 
capitol/subcapitol 

42,02,69 Subventii de la bugetul de stat c ă tre bugetele locale necesare sustinerii derul ă rii 
proiectelor fmantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente 
perioadei de programare 2014-2020 10.293,00 14,00 10,307,00 

Cresterea transparentei, eticii si integritiătii in cadrul Consillului JudeteanIalomita si a 
institutillor subordonate pră n imp/amen/area masurtlor integrate de prevenire a 
coruptiei 8,00 14,00 22,00 

48.02.02.01 Sume primite 'in contul pl ăţ ilor efectuate in anul curent 2.242,00 96,00 2.338,00 

Cresterea transparenfei, et ă cii si integritdtă l in cadrul Consiliului Jude/can lalomita si a 
instituli ă lor subordonate prin implementarea mdsurilor integrate de pre venire a 
coruptiel 49,00 93,00 142,00 
Eurobunicii - reducerea nunuirului de beitreini vulnerabili in comuna Valea Ciorii, 
jud.hdomita, prinfurnizarea de servicii sociale 0,00 3,00 3,00 

48.02.02.02 Sume primite in contul pl ăţ ilor efeetuate in anii anteriori 943,00 -3,00 940,00 

3,00 
Eurobunicii - reducerea numarului de batrani vulnerabili in comuna Valea Ciorii, 
judJalomita, prin furnizarea de servicii sociale 6,00 -3,00 

CHELTUIELI - SECT1UNEA DE FUNCTIONARE 	 157.319,50 	793,50 	158.113;00 

I 
Paragraf : 65.02.03.01 lnv ă tă mânt preseolar 	 1.466,00 	-696,00 	770,00 
Articol / alineat 

760,00 57.02.02 Ajutoare sociale in natur ă  1.456,00 -696,00, 

Paragraf : 65.02.03.02 Inv ăţă in ă nt primar 	 2.971,00 	-956,00 	2.015,00 
Articol / alineat 

57.02.02 Ajutoare sociale in natur ă  2.961,00 -956,00 2.005,00 

Paragraf : 65.02.04.01 Inva ţă mant seeundar inferior 	 2.668,00 	-870,00 	1.798,00 
Articol / alineat 

1.788,00 57.02.02 Ajutoare sociale 'in natură  2.658,00 -870,00 
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- mil lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influente Program 
rectificat 

0 1 2 3 4-2+3 
Paragraf : 65.02.07.04B inv ă tă tnânt special - Central Judetean de Resurse ş i Asistentă  
Educational 	Ialomita 	 250,00 	-20,00 	230,00 
Articol / alineat 

51.01.01 Transferuri c ă tre institutil publice 250,00 -20,00 230,00 

Subcapitol : 65.02.50 Alto cheltuieli in domeniul inv ă tă mantului 	 400,00 	350,00 	750,00 
Articol / alineat 

20.01.07 Transport 0,00 350,001 	350,00 

Subcapitol : 67.02.06 Sorvicii religioase 	 5.90 ,00 	-263,00 	5.638,00 
Articol / alineat 

59.15 Contribuţ ii la salarizarea personalu ui necterical 4.501,00 -263,00 4.238,00 

Paragraf : 68.02.05.02B Asistent ă  social ă  in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de 
ingrijire si Asistent ă  Slobozia 	 7.414,80 	-316,00 	7.098,80 
Articol / alineat 

20.01,03 inc ă lzit, iluminat ş i fort ă  motric ă  285,00 -30,00 255,00 
20,01.04 Ap ă , canal si salubritate 100,00 -10,00 90,00 
20.01.09 Materiale ş i prestă ri  de servicii cu caracter functional 120,00 -45,00 75,00 
20.01.30  Alto bunuri ş i servicil pentru intre ţ inere ş i func ţ ionare 80,00 -20,00 60,00 
20.02 Reparatii curente 80,00 -70,00 10,00 
20.03.01 Hran ă  pentru oameni 711,80 -59,00 652,80 
20.04.02 Materiale sanitare 130,00 -45,00 85,00 
20.04.04 Dezinfeetan ţ i 30,00 -20,00 10,00 
20.05.30  Alto obiecte de inventar 40,00 -17,00 23,00 

Paragraf : 68.02.05.02C Asistent ă  social ă  in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de 
abilitare ş i reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilit ă ti Movila 	 2.999,70 	-74,50 	2.925,20 
Articol / alineat 

1 	10.01.01 Salarii de bază  1.301,00 -20,00 1.281,00 

1 	10.01.05 Sporuri pentru conditii de munc ă  465,00 -15,00 450,00 
i 	20.01,03 inc ă lzit, iluminat si fort ă  motrică  205,00 -40,00 165,00 
f . 	20.03.01 Hrană  pentru oameni 357,20  356,70 0,50 
f 
Paragraf : 68.02.05.02E Asisten ţă  socială  in caz de invaliditate - DGASPC - Control de 
abilitare si reabilitare pentru persoane aclulte cu dizabilit ă ti Slobozia 	 2.983,10 	20,00 	3.003,10 
Articol / alineat 

10.01.01 Salarii de bază 	 I 	1.332,00 20,00 1.352,00 

Subcapitol : 68.02.06 Asisten ţă  social ă  pentru fan-0e si copii - Direc ţ ia General ă  de Asistenţă  
Social ă  ş i Protectia Copilului Ialomito 	 30.035,00 	3.177,00 	33.212,00 
Articol / alineat 

10.01.01 Saiarii de baz ă  17.980,72 2.805,00 20.785,72 
20.01.01 Furnituri de birou 220,00 70,00 290,00 
20.01.09 Materiale ş i prestă ri de servicii cu caracter functional 930,00 125,00 1.055,00 
20.04.01 Medicamente 80,00 30,00 110,00 
20.04.02 Materiale sanitare 100,00 10,00 110,00 
20.04.04 Dezinfectanti 60,00 -40,00 20,00 
20.05.30 Alte obiecte de inventar 300,00 177,00 477,00 

Paragraf : 84.02.03,01 Drurauri si poduri 	 25.047,00 	442,00 25.489,00 
Articol / alineat 

20.01.30  Alto bunuri ş i servicii pentru intre ţ inere ş i functionare 14.827,00 442,00 15,269,00 

CHELTUIELI - SEC Ţ IUNEA DE DEZVOLTARE 	 227.620,00 	566,00 	228.186,00 

Paragraf : 51.02.01 03 Au orităţ i executive 	 6.033,00 	145,00 	6.178,00 
Articol / alineat 

58.02.01 Finantarea national  419,00 145,00 564,00 
Cregerea transparenfei, eticii 51 integrildfit in eadrul Consiliului Jude lean falomila yi a 
institutiilor subardonate prin implementarea nicisuritor integrate de prevenire a 
coruptiet 29,00 145,00 174,00 
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- mu Iei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatoritor Program 
actual 

Influen ţ e 
Program 
rectificat 

0  1 2 3 4=2+3 

Puragraf : 66.02.06.01 Spitale generate 	 51,811,00 	40,00 	51.851,00 
Aiti col / alineat 

71.01.30 Pate  active fixe 1.441,00 40,00 1.481,00 
Modificare instalatie de utilizare gaze naturale joasei presiune pentru cladirea 
Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgengi Stobozia 0,00 40,00 40,00 

Paragraf : 67.02.03.3013 Alto servicii culturale - Consiliul Jude ţ ean Ialomita 	 843,00 	30,00 	873,00 
Articol / alineat 

71.01.30 Alte active fixe 36,00 30,00 66,00 
Transformarea bibliotecilor din judetul lalomita in hub-wt de dervoltare a 
cornpetentelor digitate 0,00 30,00 30,00 

servicii de consultantă /asistent ă  pentru intocmirea ş i depunerea cererii de finantare ş i a 
documentatiei aferente 0,00 30,00 30,00 

Subcapitol : 74.02.03 Reducerea ş i controlul polu ă rii 	 789,00 	331,00 	1.120,00 
Articol / alineat 

71.01.30 Alte active fixe 789,00 331,00 1.120,00 

Sprijin pentru pregtă tirea portofoliului de proiecte in vederea atingerii obiectivelor 
previzute prin Planul Judelean de Gestionare a Deseurilor injudetut lalotnita 0,00 203,00 203,00 

servicii pentru intocmirea si depunerea cererii de finantare/asistent ă  tebnic ă  si a 
documentatiei aferente 0,00  203,00 203,00 

Actualizarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor injudetul lalomita 0,00 128,00 128,00 
servicii pentru actualizarea Planului Judetean de Gestionare a De ş eurilor in judetul 
Ialotnita 0,00 125,00 125,00 
tax; avize, anunturi pres ă  0,00 3,00 3,00 

Paragraf : 84.02.03..01 Dnunuri ş i poduri 	 116.279,00 20,00 	116.299,00 
Articol / alineat 

71.01.30 Alte active fixe 2.305,00 20,00 2.325,00 

Modernizare si reabilitare DJ212: Limitifjuder Bralla-Luciu-Mihail Kogeilnieanu-
intersectie DN2A, intersectie cu DJ201-L ă custeni-Platonesti-Ifovila-Fetesti 400,00 20,00 420,00 

taxe, avize, acorduri 12,00 20,00 32,00 

DEFICIT - Sect unea tie Dezvoltare 	 64.960,00 	459,00 	65.419,00 

II 

BUGETUL 1NSTITUTIILOR PUBLICE  SI ACTIVITA,TILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN 
VENITURI PROPRII  AL INST1TUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN 
IALOMITA 

t A 	 V4150, 

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 21.719,50 	2,00 	21.721,50 
capitol/subcapitol 

33.10,08 Venituri din prestă ri de servicii 36,50 2,00 38,50 

Centrut Judelean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traclitionale lalomita 20,00 
200,00 

2,00 22,00 
33.10.13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 20,00 220,00 

Centrul de Asistenta Medico-Sociald Fierbinti Tdrg 200,00 20,00 220,00 
43.10.09 Subventii penult institutii publice 20.500,00  -20,00 20.480,00 

Centrul Judetean de Resurse si Asistentii Educational ă  250,00 -20,00 230,00 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.673,00 	0,00 	1.673,00 
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- mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influente Program 
rectificat 

0 1  2 3 4-2+3 
, 

CHELTUIELI - SEC Ţ IUNEA DE FUNCTIONARE 	 21.719,50 	2,00 	21.721,50 

1 
Subcapito1 : 54.10.10 Servicii publice comunitare de evident ă  a persoanelor - Direetia 
Judetean ă  de Evident ă  a Persoanelor Ialomita 	 1.983,50 	0,00 	1.983,50 
Articol / alineat 

20.01.03 Incă lzit, iluminat ş i fortă  motrică  117,47 9,72 127,19 
85.01.01 Pl ă ti efectuate in anii precedenti ş i recuperate in anul curent in sectiunea de 
functionare a bugetului local -109,23 -9,72 -118,95 r 

Paragraf 65.10.07.04 inv ă tă m ă nt special - Centrul Jude ţ ean de Resurse ş i Asistentă  
Educational ă 	 251,00 	-20,00 	231,00 
Articol / alineat 

20,02 Reparatii curente 2000, -20,00 0,00 

Paragraf 66,10.06.03 Unit ă ti medico-sociale - Centrul de Asistent ă  Medico-Social ă  Fierbinti 
T ă rg - finantare Consiliul Judetean Ialomita 	 2.786,00 	20,00 	2.806,00 
Articol / alineat 

20.3030 Alte cheltuieli cu bunuri ş i servicii 590,00 20,00 610,00 

Paragrafi.11 67.10.03,30 Alte servicii culturale - Centrul Judetean pentru Conservarea ş i 
Promovarea Culturii Traditionale Ialomita 	 2.404,00 	2,00 	2.406,00 
Articol / alineat 

. 20.30.30 Alte pheltuieli cu bunuri ş i servicii _ , 	840,00 2,00 842,00 

I 
CHELTUIELI - SEC Ţ IUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.703,00 	0,00 	1.703,00 

DEFICIT . Seetiunea de Dezvoltare . 	 30,00 	0,00 	30,00 
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ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Sloboaia - Piata RevoluTiei Nr. 1 

PRE$EDINTE Nr.  32 36 0  /2022 —5'.  din 13.12.2022  

    

REFERAT DE APR  OBARE 
la proiectul de hotgreire privind aprobarea rectificeirii bugetului 

general al judetului Ialomita, pe anul 2022 

Prin proiectul de hoteireire supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomita se prop une 
rectificarea bugetului judeţ ului Ialomiţ a, pe anul 2022. 

Propunerea este fundamentata prin dispoziţ iile art. 19 al/n. (2) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţ ele pub/ice locale, cu modificarile ş i completă rile ulterioare, coroborat cu prevederile 
Ordonanţ ei de Urgenţ ei a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificeirile ş i 
completdrile ulterioare, conform ceirora pe parcursul exerciţ iului bugetar, propunerea 
fundamentatd a ordonatorului principal de credite, se poate realiza rectificarea bugetului judeţ ului 
cu aprobarea autoriteiţ ii deliberative. 

Prezenta propunere are la hazel prevederile art. XXXII alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţ a a 
Guvernului nr. 168 din 08.12.2022 privind uncle masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum ş i pentnt modificarea ş i completarea unor acte normative, adresa nr. ILG-STZ 30884 din 
12.12.2022 a Administraţ iei Judeţ ene a Finanţelor Pub/ice Ialomiţ a prin care sunt comunicate sumele 
incasate suplimen tar in anul 2022 din cote defalcate din impozitul pe venit ş i sume alocate din cotele 
defalcate din impozitul Pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, notele de fundamentare ale unor 
compartimente de spec ialitate din cadrul Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a ş i solicită rile unor instituţ ii 
subordonate privind actualizarea unor prevederi bugetare pen tru secţ iunea de func ţ ionare, în 
concordanţ ei cu necesitei ţ ile de finanţ are. 

Av and in vedere cele de mai sus propunerea vizeazei: 
- redimensionarea unor surse de finan ţ are ale bugetului propriu al judeţ ului Ialomita, 

aferente sectiunii de func ţ ionare ş i secţ iunii de dezvoltare; 
- metjorarea bugetului propriu al judeţ ului Ialomiţa, aferent secţ iunii de func ţ ionare, atat la 

venituri, cat ş i la cheltuieli cu sume din donaţ ii ş i sponsorizeiri aferente activitatii Direcţ iei 
Generale de Asisten ţ ei Socialei ş i Protecţ ia Copilului Ialomiţ a; 

- redistribuirea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatei alocate pentru finanprea 
unor cheltuieli descentralizate 	nivelul jude ţului, pentru asigurarea cheltuielilor necesare 
func ţ ioneirii Direcţ iei Generale de Asisten ţ ei Socială  ş i Protecţ ia Copilului lalomiţ a; 

- alocarea sumei necesare  pen tru plata cheltuielilor lunare de transport pe bazei de 
abonamentipachet de b//etc pentru elevii din invei ţeimantul preuniversitar de stat; 

- suplimentarea creditelor bugetare alocate proiectului „ Creş terea transparent-el, eticii ş i 
integriteitii in cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a ş i a instituţ iilor subordonate prin implementarea 
meisurilor integrate de prevenire a corupţ ier ; 



alocctrea sumelor necesare urmă toarelor objective de investi ţ ii: 
• „Modificare instalaţ ie de utilizare gaze naturale joasă  presiune pentru clă direa 
Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţ ean de Urgenţă  Slobozia"; 

• „Transformarea bibliotecilor din judeţ ul lalomiţa in hub-uri de dezvoltare a 
competen ţ elor digitale"; 

• „ Sprijin pentru pregă tirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor 
previizute prin Planul Judeţ ean de Gestionare a Deseurilor In judeţ ul lalomiţa"; 

• „Actualjzare Plan Judeţ ean de Gestjonare a Deseurilor En judeţul lalomiţ a; 
- majorarea creditelor  huge tare alocate pen tru plata taxelor, avizelor, acordurilor din cadrul 

obiectivului „Modernizare ş i reabilitare DJ212: Limită  judeţ  Bră ila-Luciu-Mihail Kog ă lnieanu-
intersecţ ie DN2A, intersec ţ ie cu DJ201-L ă custeni-Platonesti-Movila-Fetesti"; 

- actualizarea creditelor bugetare prey ăzute in bugetul Direc ţ iei Judetene de Eviden ţ ii a 
Persoanelor Ialomiţa, asa cum an fast solicitate de aceasta, in corelaţ ie cu execu ţ ia bugetară  la 
această  data si prioriteiţ ile stabilite, reprezentă nd in fapt plăţ i efectuate în anii precede,* si 
recuperate in anul curent, sumă  distribuită  că tre alte articolealineate bugetare aferente 
cheltuielilor; 

diminuarea ată t la venjturi că t si la cheltujeli a unor prevederi/credite bugetare prevăzute 
in bugetul Cent rului Judeţean de Resurse ş i Asisten ţă  Educaţ ională  Ialomiţa, asa cum au fost 
solicitate de aceasta, core/at cu execuţ ia bugetară  la această  datei ş ipnionităţ ile stabilite; 

- majorarea ată t la venituri cat si la cheltuieli a bugetelor Centruluj de Asisten ţă  Medico- 
Socială  Fierbinţ i -Tă rg sj a Centruluj Judeţ ean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii 
Tradiţ ionale Ialomiţa, ca urmare a incasă rilor suplimentare realizate de aceste instituţ ii peste 
planificarea iniţ ială  ; 

In raportul direcţ iei de specialitate sunt detaliate influenţ ele asupra bugetuluj judeţului, jar 
in anexa la proiectul de hotă ră re sunt reflectate influenţ ele propuse care dupci aprobare vor fi 
operate in structura bugetului general pentru anul 2022 si in anexele acestuia. 

Av ă nd  în vedere că  rectificarea bugetului general al judeţ ului, pe anul 2022 indeplineste 
condiţ iile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a adoptarea so in forma 
ş i conţ inutul prey ă zute in project, 
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RAPORT  
la proiectul de hotă ră re privind aprob  area  rectific ă rii 
bugetului general al judetului 	pe anul 2022 

Avă nd in vedere: 
prevederile art. XXXII alin.(1) din Ordonan ţ a de Urge* a Guvernului nr. 168 din 08.12.2022 
privind uncle mă suri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum ş i pentru modificarea ş i 
completarea unor acte normative; 
adresa m-. ILG-STZ 30884 din 12.12.2022 a Administraţ iei Judeţ ene a Finantelor Publice 
Ialomiţ a prin care sunt comunicate sumele ineasate suplimentar in anul 2022 din cote defalcate 
din impozitul pe venit ş i sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale; 
notele de fundamentare ale unor eompartimente de specialitate din cadrul Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a; 

- solicită rile unor instituţ ii subordonate privind actualizarea unor prevederi bugetare pentru 
sectiunea de funcţ ionare, in concordan ţă  cu nevoile actuale, 

proiectul de hotă rare supus spre analiz ă  ş i aprob are de care ordonatorul principal de credite 
propune: 

- redimensionarea unor surse de finanţ are ale bugetului propriu al jude ţului Ialomita, aferente 
secţ iunii de funcţ ionare, cu suma de 792,00 mu i lei ş i sec ţ iunii de dezvoltare cu suma de 107,00 mu i lei; 

- majorarea bugetului propriu  at judetului Ialomi ţ a, aferent sec ţ iunii de func ţ ionare, ată t la 
venituri, că t ş i la cheltuieli cu suma de 1,50 mu i lei, reprezent ă nd donaţ ii ş i sponsoriză ri aferente 
activit ăţ ii Direc ţ iei Generale de Asisten ţă  Social ă  i Protec ţ ia Copilului Ialomita; 

- redistribuirea unor sume defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugat ă  alocate pentru finan ţ area unor 
cheltuieli descentralizate la nivelul jude ţ ului, pentru asigurarea cheltuielilor necesare func ţ ionă rii 
Direcţ iei Generale de Asisten ţă  Socială  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomiţ a, i'n sum ă  de 3.177,00 mu i lei; 

- alocarea sumei de 350,00 mu lei pentru plata cheltuielilor lunare de transport pe baz ă  de 
abonament/pachet de bilete pentru elevii din inv ăţă mă ntul preuniversitar de stat; 

suplimentarea cu suma de 145,00 mu lei a creditelor bugetare alocate proiectului „ Cre ş terea 
transparentei, eticii ş i integrit ăţ ii in cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a ş i a instituţ iilor subordonate 
prin implementarea m ă surilor integrate de prevenire a emptier; 

alocarea sumei de 40,00 mu lei pentru obiectivul de investi ţ ii „Modificare instalaţ ie de utilizare 
gaze naturale joas ă  presiune pentru cl ă direa Ambulatoriului din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  
Slobozia"; 

- alocarea sumei de 30,00 mu i lei pentru obieetivul de investitii „Transfonnarea bibliotecilor din 
judeţ ul Ialomi ţ a in hub-uri de dezvoltare a competen ţ elor digitale"; 
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- alocarea sumei de 203,00  mu i lei pentru obiectivul de investitii „ Sprijin pentru preg ă tirea 

portofoliului de proiecte in vederea atingerii obiectivelor prev ă zute prin Planul Judetean de Gestionare a 
Deş eurilor in judetul Ialomita"; 

alocarea sumei de 128,00  mu i lei pentru obiectivul de investitii „Actualizare Plan Judetean de 
Gestionare a De ş eurilor in judetul Ialomita; 

majorarea  Cu  suma de 20,00  mu i lei a creditelor bugetare alocate pentru plata taxelor, avizelor, 

acordurilor din cadrul obiectivulut „Modernizare ş i reabilitare DJ212: Limit ă  j adet 

Kogă lnieanu-intersectie DN2A, interseetie  cu  DJ201-L ă custeni-Platone ş ti-Movila-Fete ş ti"; 

- actualizarea creditelor bugetare prev ă zute in bugetul Directiei Judetene de Evidentă  a 
Persoanelor Ialomita, a ş a cum an fast  solieitate de aceasta,  in  eorelatie cu executia bugetar ă  la aceast ă  
dată  ş i priorită tile stabilite, reprezent ă nd in fapt pl ă ti efectuate in anii precedenti ş i recuperate in anul 

curent, sum ă  in  valoare de 9,72  mu i lei distribuit ă  că tre alte articole/alineate bugetare aferente 

cheltuielilor; 
diminuarea atat Ia venituri cat ş i la cheltuieli a unor prevederi/credite bugetare, in sumă  de 

20,00  mu  i lei, prevă zute in bugetul Centrului Judetean de Resurse ş i Asistentă  Educational ă  lalomita, aş a 

cum au fast solicitate de aceasta, corelat cu executia bugetar ă  la această  dat ă  i  priorită tile stabilite; 

- majorarea atit la venituri cat ş i la cheltuieli a bugetelor Centrului de Asistent ă  Medico-Social ă  
Fierbinti -Targ cu suma de 20,00  mu i lei ş i a Centrului Judetean pentru Conservarea ş i Promovarea 

Culturii Traditionale Ialomita cu stoma de 2,00  mu  i lei, ea urmare a incas ă rilor suplimentare realizate de 
aceste institutii peste planificarea initial ă  ; 

Influentele propuse, prev ă zute la partea de venituri ş i la partea de cheltuieli, pentru fiecare tip de 
buget, sunt detaliate in anexa la proiectul de hotă rare pe clasificatia funetional ă  ş i economic ă , iar dup ă  
aprobare vor fi operate in struetura bugetului general pe anul 2022, precum ş i in celelalte anexe ale 
bugetelor componente. 

Director executiv, 
Mihaela Moroianu 

Consilier, 
Nă stase Tanu ş a 

Consilier, 
Diana Alexandra Laz ă r 
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