
TeL 0243 230200 

Fax 0243 230250 

ROMANIA 

CONSIUUL JUDETEAN IALOMITA 

Slobozia Piata Revolutiei Nr.  

Ri jIR SIMTEX ir:7) 

CERTIPLCU MANAVEMNTUYSTEM 

tS0 -100t 

webr. www.cfcnet.ro  
e-maU cilOcicnet_ro 

Project deHOTARAREnr. 	 
privind aprobarea uti ĺiză rii excedentului bugetului local 
rezultat la sfeir.,situl exerciriului bugetar al anului 2022 

Consiliul Judetean lalomita, 
Avă nd in vedere: 

Referatul de cfprobare nr. 2 CO  /2023-  V  din 0'  01 	2023 al Preş edintelui 
Consiliului Judetean 

Examin ă nd: 
- Raportul de specialitate nr.  6)4  /2023 - ' 	 din OW 	2023 al Directiei 

Buget Finante; 
Avizul nr. 	/2023 - 	 din 	 2023 al Comisiei juridice, de 

drepturi, obliga ţ ii ş i incompatibilit ă ti; 
Avizul nr. 	/2023 - 	 din 	 

fin  anciare ş i agricultură ; 
Avizul nr. 	/2023 - 

2023 al Comisiei economico- 

	 din 	 2023 al Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regional, protectia mecliului ş i turism, 

În  conformitate Cu :  

prevederile art. 173 alin. (1) lit, b), alin. (3) lit, a) ş i art. 191 alin. (1) lit, c), alin. (4) 
lit. b) din Ordonanta de Urge* a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modifică  rile  ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 58 alin. (1) lit, a) din Legea nr. 273/2006 privind finahtele pub/ice 
locale, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Hotă ră rii Consiliului Judetean lalomita nr.16/10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului general al judetului laiomi ţ a, pe anul 2022, cu modifică rile 
completă rile ulterioare, 

Tn temeiul art. 196 Win. (1) lit a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTARA TE: 

Art.1 Se aprob ă  utilizarea sumei de 20.000.000 lei din excedentul bugetului local 
rezultat la sfă rsitul exercitiului bugetar 2022, ca surs ă  de finantare a cheltuielilor sectlunii 
de dezvoltare aferent ă  bugetului local pentru anul 2023, in limita angajamentelor legale 
apro  bate.  
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Art.2 Prevederile prezentei hot ă ră ri vor fi aduse la rndeplinire de c ă tre directille din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lalomi ţ a, punerea 7n aplicare fund 
asigurată  de Preedintele Consiliului Judetean lalomi ţ a. 

Art.3 Prin grija Secretarului General at Judetului 	prezenta hotă ră re va fl 
comunicată  direc ţ iilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a, 
Administra ţ iei Jude ţ ene a Finan ţ elor Pub/ice lalomi ţ a - Activitatea de Trezorerie ,ş i 
Con tabilitate Public ă  i lnstitu ţ lei Prefectului — Jude ţ ul lalomita, urmand a fi publicat ă  pe 
site-ul Consillului Judetean lalomita la Sec ţ iunea "Monitorul oficial al jude ţ ului". 

PRESEDINTE, 
Contrasemneazil pentru legalitate, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarui General al Judetului Ialomita 
Adrian Robert IONESCU 

Nr.  	 Rd/Oc 
Adoptată  la Slobozia 	 11.  
Astă zi 	.2023 	 2 ex. 

Cod FP -07-06, ed. 2 vers. 0 



 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Siobozia - Plata RevoluVei Nr. 1 

   

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

web: www.ciatetro 
e-mail: cji@cicnet.r0  

PREYEDINTE 
	

Nr:226 '? 12023 - V din  (4.' ďĺ   .2023 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă retre privind aprobarea utiliz ă rii excedentului bugetului local 

rezultat la sfaryitul exercifiului bugetar al anului 2022 

Prin proiectul de hotă reire supus dezbaterii Consiliului Judeţ ean Ialomita se 
propune aprobarea utiliză rii excedentului bugetuluj local rezultat Ia sfă rsitul exercitiului 
bugetar al anului 2022. 

Pro iectul indeplineste conditiile de legalitate, avă nd în vedere c ă  utilizarea 
excedentului bugetar este reglementat ă  de prevederile art. 58 aim. (I) lit, a) din Legea 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale ,  coroborate cu Ordonanţa de Urgent:el a 
Guvernului nr. 57/2019 privinel Codul adrninistrativ, Cu modific ă rile ,,si completă rile 
ulterio are. 

La momentul actual, judetul Ialomi ţa are in derulare realizarea unor objective de 
investifii ce au fost demarate in anii anteriori, finanjate din cadrul secţ iunii de dezvoltare 
a bugetului. 

In vederea continuă rii finantă rii acestor objective aflate in curs de derulare, cat 
incheierea execuţ iei bugetare aferente exerciţ iului bugetar al anului 2022, este necesară  
utilizarea sumei de 20.000.000 lei din excedentul bugetului local ca surs ă  de finantare a 
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in completarea surselor care pot fi alocate pentru 
această  sectiune, av ă nd in vedere sursele de finantare alocate si de necesităţ ile de 
finanţare pă nă  la adoptarea bugetuluj pe anul 2023. 

Av ă nd in vedere că  aprobarea utiliză rii excedentului bugetului local rezultat la 
sfă rsitul exerciţ iului bugetar al anului 2022 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 
anului 2023 indeplineste condigile de necesitate i oportunitate, propun Consiliului 
Judeţ ean Ialorniţa adoptarea sa in forma si continutul prevă zute in project. 

Tehnedactca 
ton Liliana 
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DIRECTIA BUGET 7ANTE 
Nr. fdiLl  IDA -  OG Ö  22,23 

RAPORT  

la proiectul de hotă r ă re privind aprobarea utiliz ă rii exeedentului bugetului local rezultat 
la sfă r ş itul exereiţ iului bugetar al anului 2022 

Potrivit prevederilor art. 58 aim. (1) litera a) din Legea nr. 27312006 privind finan ţ ele publice 

locale, cu modifică rde ulterioare, excedentul bugetului local rezultat la incheierea exerci ţ iului bugetar 

se utilizeaz ă , in baza hot ă rarilor autorit ăţ ilor deliberative ca surs ă  de finanţ are a cheltuielilor sec ţ iunii 

de dezvoltare. 

Avă nd in vedere faptul c ă  la nivelul Tudeţ ului Talon-14a se allă  in derulare realizarea unor 

objective a c ă ror finan ţare se reg ă se ş te în cadrul sec ţ iunii de dezvoltare, objective demarate in anji 

anteriori ş i pentru care implementarea continu ă  in anul curent, se impune utilizarea ca surs ă  de 

finanţ are a cheltuielilor inscrise in aceast ă  sec ţ iune a bugetului, p ă nă  la adoptarea bugetului pentru anul 

2023, in limita angajamentelor legale aprobate pentru fiecare obiectiv in parte. 

Avă nd in vedere necesitatea continu ă rii finanţă rii obiectivelor aflate in curs de derulare, prin 

proiectul de hot ă ră re se propune utilizarea sumei de 20.000.000 lei din excedentul bugetului local ca 

sursă  de finanţ are a cheltuiehlor sec ţ iunii de dezvoltare, in completarea surselor cc  pot ft alocate pentru 

aceast ă  secţ iune, ţ ină nd seama de sursele de finan ţ are alocate ş i de necesit ăţ ile de finanţ are pan ă  la 

adoptarea b -ugetului pentru anul 2023. 

Director executiv, 
Mihaela Moroianu
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