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PROIECT DE HOTAA'RE NR. 	 
privind validarea Dispoziliel Pre,yedintelui Consiliului Judelean nr. 538 din 21.12.2022 privind 

aprobarea rectifietrii bugetului general al Judeţ ului Ialomita .yi aprobarea rectifică rii 
bugetului general al Judeţ ului Ialorniţ a, pe anul 2022 

Consiliul Judeţ ean 
Avemd in vedere: 

Referatul de aprobare nr. 3343 Z /2022 -  C--  din ,t7t  .142022 al Presedintelui 
Consiliului Judelean lalomiţ cl, 

- Dispozitia Presedintelui Consiliului Judeţ ean nr. 538 din 21.12.2022 de rectificare a 
bugetului general al Judeţ ului lalomita; 

- Adresa Autoritei ţ ii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor Cu Dizabilitdti 
nr. 20074 din 15.12.2022, 

Examin ă nd: 
- Raportul de specialitate 

Finante 
nr. ,33)79 	/2022 - j 	din 02.-t .1Z2022 al Direcţ iei Buget 

- Avizul nr. /2022 - din .10.2022 al Comisiei pentru muncd, semi:date, 
asistenţă  sociald si familie; 

Avizul nr. /2022 - din .10.2022 al Comisiei juridice, de disciplină , 
drepturi, obligaţ ii ş i incompatibiliteiţ i; 

• 	 - Avizul nr. 	/2022 - din .10.2022 al Comisiei economico-financiare ş i  

	.10.2022 al Comisiei pentru inveiţ eim ă nt, culturei, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civild ş i relatii externe; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.10.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională , protecţ ia mediului si turism, 

In conformitate 
- prevederile Hoteiră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 16 din 10.02.2022 privind 

aprobarea bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2022, cu Inodificdrile ş i completă rile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile ş i 
completdrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, cu modifică rile ş i 
completdrile ulterioare; 
prevederile Hoteiră rii Guvernului nr. 1508 din 19.12.2022 privind alocarea unei swne din 

Fondul de rezervd bugetarei la dispoziţ ia Guvernului, preveizut in bugetul de stat pe any? 2022, 
pen tru uncle unităţ i administrativ-teritoriale; 

- prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) ş i aim. (3) lit, a) din Ordonanţa de Urgentei a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ş i completeirile ulterioare; 

agriculturd; 
Avizul nr. 	/2022 - 	din 



In temeiul art. 196 alin. (I) lit, a) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOT Ă RA4TE: 

Art. 1 Se valideazei Dispozi ţ ia Preş edintelui nr. 538 din 21.12.2022 privind aprobarea 
rectifică rii bugetului general al Judeţ ului Ialomiţa 

Art 2(1) Se aprobă  rectificarea bugetului local al judeţ ului Icdomiţ a pe aim! 2022, pe 
secţ iuni, cap itole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole ş i alineate, in venituri in sumă  de 
330.737,00 mii lei, in cheltuieli in sum ă  de 396.156,00 mii lei, cu un deficit de 65.419,00 mii lei, 
deficit cc va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face 
parte integrantă  din prezenta hoteiră re. 

(2) Se aprobă  utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 65.419,00 mii lei ca 
sursă  de finanţare a cheltuielilor secţ iunii de dezvoltare a bugetului local. 

Art. 3 Influentele preveizute in art. 1 sum detaliate în anexa care face parte integrantă  din 
prezenta hotă ră re. 

Art. 4 Se imputernicesc Direc ţ ia Buget Finanţ e i Direqia Investiţ ii si Servicii Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a să  introducă  modific ă rile ş i 
complet ă rile in structura bugetului judemlui lalomita, inclusiv in sinteza prograrnelor, programul 
de investiţ ii pub/ice, num ă rul de personal si fondul salariilor de bază  si in bugetul general 
consolidat, pe anul 2022. 

Art. 5 Prevederile prezentei hotă ră ri vorfi aduse in indeplinire de că tre direcţ iile din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialorniţ a ş i instituţ iik subordon ate, punerea in 
aplicare fiind asigurată  de presedintele Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a. 

Art. 6 Prezenta hotă rdre devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la 
cunostinţ ei publică . 

Art. 7 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotă rare va fi 
comunicată , spre ducere la indeplinire, direcţ iilor de specialitate implicate „si instituţ iilor 
subordonate Cons iliului Judeţean Iaiorniţ a, yi, spre stiinţ  Institu ţ iei Prefectului Judeţul 
Ialomiţ a, unwind a fi publicată  pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţ a — Sec ţ iunea "Monitorul 
Oficial al Judeţ ului". 

PREYEDINTE, 
MARIAN PAVEL 
	

Avizat, 
Secretarul General al jude ţ ului Ialornita 

Adrian Robert IONESCU 



ANEXA 
LA HOTARA,REA NR. 	/ 	.12,2022 

nr. 538 din 21.12.2022 privind aprobarea 
bugetului general al Judefitful Ialomita, pe 

- mii lei - 

rectifictlrit 
privind validarea Dispozitiel Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita 

bugetului general al judetului Ialomita si aprobarea reetiflaril 
annl 2022 

Nr.1 	 Denuntirea indicatorilor 
crt. 

Program actual 
Influente Program 

rectificat Trim IV 
0 	 1 2 3 4=2+3 

I BUGET LOCAL 

TOrtAb.Y.POTOV 	 g):009 	'.:89jt i: 	: : 01),:1: 000: 

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 158.113,00 	9.857,00 	167.970,00 
Subcapitol 

I 
 

11.02.06 Same defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugată  pentru 
echilibrarea bugetelor locale 62.429,00 10.000,00 1  72.429,00 
42,02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 1.476,00 -143,00 1.333,00 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 162.767,00 	0,00 	162.767,00 

TOO,X.r ri ;:-,F4:3F1  X: 	 186 .299:bir 	57'00 	' 396156110 

1 
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 158.113,00 	9.857,00 	167.970,00 

Paragraf: 68.02.05.02A Asistenta sociala in caz de invaliditate - DGASPC - 
ANPH 	 1.476,00 	-143,00 	1.333,00 
Articol / alineat 

57.02.02 Ajutoare sociale in natura 1.476,00 1 	-143,00 

1---  

1,333,00 

Paragraf : 68.02.05.02B Asistent ă  social ă  in caz de invaliditate - DGASPC - 
Central de ingrijire ş i Asistentă  Slobozia 	 7.098,80 	1.180,00 	8.278,80 
Articol / alineat 

10.01.01 Salarii de bază  3.570,00 700,00 4.270,00 
20.03.01 Hrană  pentru oameni 652,80 480,00 1.132,80 

Paragraf : 68.02.05.02C Asistent ă  socială  in caz de invaliditate - DGASPC - 
Central de abilitare ş i reabilitare pentru persoane adulte Cu  dizabilită ti 
Movila 	 2.925,20 	1.070,00 	3.995,20 
Articol / alineat 

20.01.03 inc ă lzit, ilaminat ş i fond motricii 165,00 350,00 515,00 
135,00 20,01,09 Materiale ş i prestă ri de servicii cu caracter functional 65,00 70,00 

20.03.01 Hran ă  pentru oameni 357,20 650,00 1.007,20 

Paragraf : 68.02.05.02E Asistent ă  social ă  hi caz de invaliditate - DGASPC - 
Central de abilitare ş i reabilitare pentru persoane adulte CB dizabilit ă ti 
Slobozia 	 3.003,10 	1.250,00 	4.253,10 
Articol / alineat 

10.01.01 Salarii de baza 1.352,00 700,00 	2,052,00 
20.03.01 Hran ă  pentru cameni 336,10 550,00 1 	886,10 

7 
Subcapitol : 68.02.06 Asistent ă  socială  pentru familie ş i copii - Directia 
Gencral ă  de Asistent ă  SociaId ş i Protectia Copilului Ialomita 	 33.212,00 	6.500,00 	39.712,00 
Articol / alineat 

23.785,72 10.01.01 Saiarii de bază  __. 20.785,72 1000,00 
20.01.03 Inc ă lzit, iluminat ş i fort ă  motric ă  910,00 1.000,00 1,910,00 
20.01.09 Materiale ş i prestă ri de servicii cu caracter functional 1.055,00 900,00 1.955,00 
20,03.01 Hran ă  pentru oameni 1,300,00  1.600,00  2.900,00 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 228.186,00 	0,00 	228.186,00 

Deficit 7 Seetiunea de Dezvoitare 	 65.419,00 	0,00 	65.419,00 
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PREsS`EDINTE 
	

Nr33 I 	/2022 -C din N .12.2022 

REFERAT DE APROBARE 
proieetul de hot ă rdre privind validarea Dispozitiei Pre ş edintelui Consiliului Judetean nr. 538 

din 21.12.2022 privind aprobarea rectifiettrii bugetului general al Judetului Ialomita ş l 
aprobarea rectijîc ă rii bugetului general al Judefului Ialom4a, pe anal 2022 

Prin  pro iectul de hotă rare supus clezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţ a se propune 
validarea Dispoziţ iei Presedintelui Consiliului Juderean nr. 538 din 21.12.2022 privind aprobarea 
rectifică rii bugetului general al Judeţului Ialomiţa aprobarea rectifică rii bugetului general al 
Judeţ ului Ialomiţ a, pe anul 2022. 

Propunerea este fundamentatei prin dispoziţ iile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 
privind finan ţele publice locale, cu modc ă rile ş i complet ă rile ulterioare, conform cdruia " Cu 
sumele apro bate prin hotă ră re a Guvernului, din fondurile de rezerv ă  bugetară  si de interven ţ ie la 
dispoziţ ia Guvernului, precum Ş l cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte 
normative se majorează , respectiv se dim inueaz ă  bugetele locale prin dispoziţ ie a autorităţ ii 
executive, potrivit leg/i, urm ă nd ca la prima sedinţă  a autorităţ ii deliberative să  se valideze 
modific ă rile respective " ş i dispoziţ iile art. 19 al/n. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţ ele 
publice locale, Cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, coroborat cu prevederile Ordonanţ ei de 
Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile i cornpletă rile 
ulterioare, conform că rora pe parcursul exerciţ iului bugetar, Ia propunerea fundamentată  a 
ordonatorului principal de credite, se poctte realiza rectificarea bugetului judeţ ului Cu aprobarea 
autorităţ ii deliberative. 

Prezenta propunere are la bază  prevederile: 
- Hotă rarii Guvernului nr. 1508 din 19.12.2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv ă  
bugetară  la dispoziţ ia Guvernului, prevă zut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru uncle unit ăţ i 
administrativ-teritoriale; 
- Adresa Autorit ăţ ii Nationale pentru Protecţ ia Drepturilor Persoanelor cu Đ izabilităţ i nr. 20074 
din 15.12.2022 

Dispozitiei Presedintelui Consiliului  Jude ţean nr. 538 din 21.12.2022 de rectificare a bugetului 
general al Judeţ ului Ialomiţa. 

Faţă  de cele de mai sus, se propune majorarea bugetului general al judetului lalorniţa cu 
surne defalcate din taxa pe valoarea adă ugată  pentru echilibrarea bugetelor locale ee au ca 
destinaţ ie finantarea asistenţei sociale si a persoanelor adulte cu handicap, precum dim inuarea 
subvenţ iilor reprezentand finanţ area drepturilor acordate persoanelor en handicap, acestea fiind in 
competen ţa Direcţ iei Generale de Asisten ţă  Socială  i Protecţ ia Drepturilor Copilului 



In raportul directiei de specialitate sunt detaliate influentele asupra bugetului judetului, iar 
in anexa la proiectul de hotelreire stint rejlectate influenţ ele propuse care dupei aprobare vor fi 
operate 'in structura bugetului anului 2022 ş i  in anexele acestuia. 

Avand in vedere cei rectificarea bugetului general al jude 	pe anul 2022 indeplineve 
conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judelean Ialomiţ a adoptarea sa in forma 
ş i conţ inutul preveizute in proiect. 

Redactat 
Teodorescu Gabriela - Virginia 



DIRECTIA BUGET FINANŢ E 
	

Nr.334  eplavp -I  din,V6 - 42  rb?  2 

RAPORT 
privind validarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita nr. 538 din 21.12.2022 privind 

aprob area rectifică rii bugetului general al judetului Ialomita si aprobarea rectific ă rii bugetului general al 
Judetului 	pe anul 2022 

Avă nd in vedere: 
• prevederile Hot ă rkii Guvernului 111% 1.5081 19.12.2022 privind alocarea unei sume  din  Fondul de rezervă  

bugetar ă  la dispozitia Guvernului, prev ă zut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru uncle unită ti 
administrativ-teritoriale pentru finan ţ area unor cheltuieli curente ş i de capital; 

• prevederile art. 82 al Legii nr, 273 12006 privind fmantele publice locale, cu modifică rile si complet ă rile 
ulterioare, care reglementeaz ă  urmă toarele: „cu sumele aprobate prin Hot ă ră re a Guvernului, din fondurile de 
rezervă  bagetară  si de interventie la dispozi ţ ia Guvernului, precum ş i  cu  alte sume alocate de la bugetul de 
stat sau retrase prin acte normative se majorează , respectiv Sc diminuează  bugetele locale prin dispozi ţ ie a 
autorit ăţ ii executive, potrivit legii , urmă nd ea la prima sedinţă  a autorit ăţ ii deliberative să  se valideze 
moclifică rile respective„; 

• prevederile Dispozi ţ iei Presedintelui Consiliului Jude ţ ean IalOrniţ a  or.  538 din 21.12.2022 de rectificare a 
bugetului general al judetului falomi ţ a; 

• Adresa Autorit ă tii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor  Cu  Dizabilit ăţ i  or.  200741 15.12.2022 
se propune majorarea bugetului general al judetului Ialomita cu suma total ă  de 9,857,00  mu i lei reprezent ă nd 

in fapt majorarea cu 10.000,00 mil lei a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ă ugat ă  pentru echilibrarea 
bugetelor locale cc au ca destinalie finantarea asistentei sociale ş i a persoanelor adulte cu handicap ş i 
diminuarea cu 143,00  mu  i lei a subventiilor reprezent ă nd finantarea dreptwilor acordate persoanelor cu 
handicap, acestea  fund in competenta Directiei General ă  de Asistentă  Socială  ş i Protec ţ ia Drepturilor Copilului 
Ialomita. 

Influentele asupra bugetului sunt: 
- la veuituri:  
Vt  11.02.06 Sume defalcate din taxa pc valoarea ad ă ugată  pentru echilibrarea bugetelor locale: +10.000,00  mu i 

lei; 
Vt  42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap: -143,  mu i lei; 
-la cheltuieli:  
Vt Paragraful 68.02.05.02A Asistenta sociala  in  caz de invaliditate - DGASPC 	ANPH: 

-143,00  mu i lei pentru ajutoare sociale in natură  pentru persoanele cu dizabilit ăţ i; 
Vt Paragraful 68.02.05.02B Asistent ă  socială  in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de ingrijire 

Asistentă  Slobozia: +1.180,00  mu i lei pentni acoperirea cheltuielilor cu personalul ş i cu bunuri ş i servicii; 
Vt Paragraful 68.02.05.02C Asistent ă  soeială  in caz de invaliditate - DGASPC - Centnil de abilitare 

reabilitare pentru persoane adulte cu dizabiiit ăţ i Movila: +1.070,00  mu lei pentru aeoperirea cheltuiefilor cu 
bunuri ş i servicii; 

Vt Paragraful 68.02.05.02E Asistent ă  socială  in  eaz de invaliditate DGASPC - Central de abilitare ş i 
reabilitare pentril persoane adulte cu dizabilit ăţ i Slobozia: +1.250,00  mu i lei pentru acoperirea cheltuielilor 
cu  personalul ş i cu bunuri  i  servicii; 

Vt Subcapitolul 68.02.06 Asistentă  social ă  pentru farnilie  i  copii - Directia Generali de Asistentă  Socială  ş i 
Protectia Copilului Ialomi ţa: +6.500,00  mu i lei pentru acoperirca cheltuielilor cu perosnalul ş i cu bunuri ş i 
s ervicii. 

Director executiv, 
Mihaela Moroianu 
	

Consilier, 
Diana  A1examdra Lază r 
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