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PROJECT HOTARARE NR. 
privind aprobarea reetifiedrii bugetului inaprumutului intern al judeţ ului Ialotniţa, pe anul 2023 

Consiliul Judeţ ean lalomiţ a, 
• 	Avand  în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.  ki3 /2023 - Grq din 	.2023 al Presedintelui Consiliului 
Judeţ ean Ialomita, 

Examinand: 
- prevederik Hotdrarii Consiliului Judelean Ialomiţ a nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea 

contracteirii si garanteirii unei finanţ dri rambursabile interne in valoare de 100.000,00 mii lei; 
- prevederile Hotă rarii Consiliului Judetean Ialornita nr. 236 din 25.11.2022 privind 

aprobarea bugetului imprumutului intern al judetului Ialomiţ a, pe anul 2023; 
- prevederile Hoteirarii Consiliului Judetean Ialomiţ a nr. 9 din 25.01.2023 privind modificarea 

anexei la Hotdrarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 108 din 11.06.2021 privind aprobarea 
contracteirii ş i garantă rii unei finantetri rambursabile interne in valoare de 100.000 mu i lei in vederea 
realizeirii unor obiective de investiţ ii de interes juderean, Cu modificdrile ş i eompletdrile ulterioare; 

- avizul Comisiei de autorizare a tmprumuturilor locale apro bat prin Hotdrarea 
nr. 7423/30.01.2023; 

- Raportul de specialitate comun nr.  wi /2023 - (  din .20.02..).2023  al Direcţ iei Buget 
Finante i Directiei de Investiţ ii ş i Servicii Publice 

Avizul nr. 	/2023 - 	 din 	.2022 al Comisiei economico-finaneiard ş i 
agriculturd; 

- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei juridice, de disciplind, 
drepturi, obligaţ ii ş i ineompatibilitati; 

- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională , protectia mediului yi turism; 

În conformitate en: 
prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) ş i aim. (3) lit, a) din Ordonanţ a de Urgentei a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, en modificiirile ş i cornpletdrile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţ ele !Jubilee locale, en modceirik ş i completeirile 

ulteriocire; 
- prevederile Hotdreirit Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa funcţ ionarea 

Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificeirile ş i completeirile ulterioare, 
In temeiul art. 196 ann. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 5712019 privind 

Codul administrativ, Cu modificeirile ş i completeirile ulterioare, 

HOTAR4TE 

Art. I Se aprob ă  rectificarea bugetului tmprumutului intern al judetului lalomiţ a pe anul 2023, 
pe secţ iuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, ş i animate, ata t la venituri cat ş i la 
cheltuieli, în sum ă  de 48.483,69 mii lei, potrivit anexei care face parte integrantei din prezenta 
hoteireire. 



Art. 2 Se imputernicesc Directia Buget Finante vi Direcţ ia Investitii ş i Servicii Publice din 
cadrul aparatului de specialitate at Consiliului Judelean Ialomita să  introduca' modificdrile ş i 
complearile in structura bugetului imprumutului internal judetului Ialomiţa, inclusiv in sinteza 
programelor, prograrnul de investitii publice ş i in bugetul general consolidat, peanut 2023. 

Art. 3 Prevederile prezentei hoteirdri vor fi aduse la indeplinire de ceitre directiile din cadrul 
aparatului de specialitate Consiliului Jude tean laomita, punerea in aplicare fund asiguratei de 
presedintele Consiliului Judetean 

Art. 4 Prezenta hoteireire devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la cunoş tintei 
public& 

Art. 5 Prin grija Secretarului General al Judetului lalornita, prezenta hoteircire se cornunicei, spre 
ducere la indeplinire, Preş edintelui Consiliului Juderean Ialomita, Directiei Buget Finante Direetiei 
Investitii ş i Servicii Pub lice ş i, spre $iinţă , $ Institutiei Prefectului — Judetul Ialomi ţa, urrnad sci fie 
publicatii pe site-ul Consiliului Judetean lalomita, Secţ iunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

	

PRESEDINTE 
	

Avizat, 
Secretarul general al judefului Ialomita 

	

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 

. Ľ  G. 



ANEXA 
LA HOTARÂREA NR. 	/ 	.02.2023 

lomita, pe anul 2023 

- mii lei - 

privind aprobarea rectific ă rii bugetului imprumutului intern al Judetului Ia 

Nr. 

eft. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influente Program 
rectificat 

0 1 2 3 4=2+3 

TOTAL VENITURI 	 40.000,00 . 	8.483,69 	48.483,69 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 40.000,00 	8483,69 	48.483,69 

capitol / subcapitol 

41.07.02.01 Sume aferente creditelor interne 40.000,00 8.483,69 48.483,69 

TOTAL CITELTUIELI 	 40.000,00 	8A$3,69 	48483,69 

H 1 
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 40.000,00 	8.483,69 	48.483,69 

1 
Paragraf 66,07.06.01 Spitale generale 	 23.000,00 	6.666,77 	29.666,77 

Articol / alineat 
1 

71.01.01 Constructii 23.000,00 6.666,77 29.666,77 

Modernizarea 0 dotarea incintei clddirit Spitalului Judelean de Urgentă  Slobozia 6,000,00 6.666,77 12.666,77 

Construirea Bloctilui Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urge* Slobozia 7.000,00 0,00 7.000,00 
Cre0erea gradului de securitate la incendiu 0 asigurarea utilitdtilor pentru Spitaltd 
Judetean de Urge* Slobozia 10.000,00 0,00 10.000,00 

Paragraf 67.07.03.03 Muzee 	 2.000,00 162,87 	2.162,87 

Articol / alineat 

58,01.01 Finantare national ă  111,00 0,00 111,00 

111,00 Reabilitarea inonumentului istoric si de arhitecturcl Comm! Bolomey 111,00 0,00 

58.01.03 Cheltuieli neeligibile 1.889,00 162,87 2.051,87 

Reabilitarea Inonumentului istoric si de arhitecturd Conacul Bolomey 1.889,00 162,87 2.051,87 

----7  

Paragraf 84.07.03.01 Drumuri si poduri 15.000,00 1.654,05 	16.654,05 

Articol 1 alineat 

58.01.03 Cheltuieli neeligibile 3.332,00 1.654,05 4.986,05 

Modernizare DJ 306 limita judetul Caleirasi - A lbesti - Andramti - Gheorghe Doja - 
Crunti intersectie cu DJ 10211, DJ 102 H intersectie cu DJ 306- Reviga - Cocora - 
intersectie cu DJ 203E, DJ 203E intersectie Cu DJ 10211- Cocora - limitlijudet Buzau 3,332,00 

10.000,00 

1.654,05 4.986,05 

71.01,01 Constructii 0,00 10.000,00 
Modernizare drum judelean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B) - Piersica-
Borduselu (iesire din localitate) 10.000,00 0,00 10.000,00 

DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 0,00 	0,00 	0,00 
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REFERAT DE APROBARE 
la proieetul de hoteirlire privind aprobarea rect Ęjie ă rii bugetului imprurnutului intern al 

judetului Ialom4a, pe anul 2023 

Prin proiectul de hotă rcire supus dezbaterii se propune aprobarea rectifică rii bugetului 
imprumutului intern al judetului Ialomiţ a, pe anul 2023, aprobat prin Hotă rirea Consiliului 
Judetean Ialomita 236 din 25.11.2022. 

Consiliul Judetean Ialomita a aprobat prin hotă ră rea nr, 9 din 25.01.2023 modificarea 
anexei la hot &area nr. 108 din 11.06.2021 privind aprobarea contractă rii ş i garantă rii unei 
finanţă ri rambursabile interne in valoare de 100.000 mu i lei in vederea realiză rii unor 
objective de investitii de interes judelean, cu modific ă rile i completă rile ulterioare. 

Prin prezentul project de hotă rare se propune aprobarea rectifică rli bugetului 
imprumutului intern al judetului Ialomita pe anul 2023, finanţarea aprobată  din acestă  sursă , 
in limita novel de 48,483,69 mii lei, se alocă  urmă toarelor objective de investitii de interes 
judetean: 
• Modern izarea ş i dotarea incintei clă dirii Spitalului Judetean de Urge* Slobozia; 
• Cons truirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judelean de Urge* Slobozia; 
• Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitectură  Conacul Bolorney; 
• Modern izare DJ 306 limită  judetul C ă 'raş i-Albesti-Andr4e, ş ti-Gheorghe Doja-Crunti 

intersecţ ie cu DJ 102H, DJ 102 H intersectie cu DJ 306-Reviga-Cocoraintersecţ ie cu DJ 
203E, DJ 203E intersectie cu DJ 102H-Cocora-limită  judet Buz ă u; 

• Modernizare drum judetean DJ20_1, Tronson Orezu (intersec DJ201B)-Piersica-
Borduş elu (ieş ire din localitate); 

• Creş terea gradului de Securitate la incendiu ş i asigurarea utilităţ ilor pentru Spitalul 
Judeţ ean de Urgenţă  Slohozia. 
In Raportul comun al Directiei Buget Finante ,s1 al Directiei Invest//ii i Servicii Pub lice 

sunt prezentate in detaliu informatille privind alocarea sumelor din imprumut, pentru anul 
2023, fiec ă rui project de investilii, in lirnita swnei aprobate. 

Constată nd că  sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judeţ ean lalornita adoptarea hotă reirii 'in forma si conţ inutul prezentate înproiect. 

Tehnredactat 
Teodoresca Gabriela - Virginia 
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RAPORT 
la proiectul de hotă ră re privind aprobarea rectific ă rii bugetului 

imprumutului intern al jude ţ ului Ialomi ţ a, pe anul 2023 

Prin Hot ă ră rea Consiljului Judetean Ialomi ţ a nr. 108 din 11.06.2021 a fost aprobată  contractarea 
unui imprumut intern de 100.000  mu  i lei, iar prin Hotă rdrea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a rir. 236 din 
25.11.2022 a fost aprobat bugetul imprumutului intern al judetului Talomita, pe anul 2023. 

Conform Hotă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 9 din 25.01.2023 a fost aprobată  modificarea 
completarea anexei la Hotă rarea Consjliului Judetean Ialomita nr. 108 din 11.06.2021 in vederea 
realiz ă rii unor objective de investitii, dup ă  cum urrneaz ă : 
• Modernizarea  i  dotarea incintei cl ă dirii Spitalului Judeţ ean de Urgent ă  Slobozia: 16.577,88  mu  i lei; 
• Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judeţ ean de Urge* Slobozia: 17.000,00  mu  i lei; 
D Reabilitarea, modernizarea ş i dotarea Ambulatorjului din cadrul Spjtalului Jude ţ ean de Urgent ă  

Slobozia: 5.500,00  mu lei; 
• Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitectură  Conacul Bolomey: 10.500,00  mu lei; 
• Modemizare DJ 201, Bue ş ti-Iv ă neş tilon Ghica-Ciulni ţ a-Cos ă mbe ş ti-M ă rcule ş ti, km 57+000 - 

84+000: 6.249,79  mu  i lei; 
• Modemizare DJ 201: Tronson I DN2 Co ş ereni-Axintele-Orezu, km 0+000 35+400: 8.046,00  mui 

lei; 
• Modemizare DJ 306 limită  jude ţ ul C ă lă raş i-Albe ş ti-Andrăş e ş ti-Gheorghe Doja-Crun ţ i intersec ţ ie cu 

DJ 102H, DJ 102 H intersec ţ ie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersectie cu DJ 203E, DJ 203E 
intersectie Cu DJ 102H-Cocora-limit ă  judeţ  Buzau: 6.654,05  mu i lei; 

D Modemizare drum judeţ ean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B)-Piersica-Bordu ş elu (ieş ire 
din localitate): 12.800,00  mu i lei; 

• Modemizarea, extinderea ş i dotarea Unită tii de Primire Urgenţ e din cadrul Spitalului Tudeţ ean de 
Grgenţă  Slobozia: alocarea sumei de 845,95  mu i lei; 

• Modemizare DJ101B: Limit ă  judeţ  Ilfov-Ră duleş ti: 5.826,33  mu i lei; 
D Cre ş terea gradului de Securitate la incendiu ş i asigurarea utilit ăţ ilor pentru Spitalul Judeţ ean de 

Urge* Slobozia: 10.000  mu i lei. 
Finantarea aprobat ă  din aceast ă  surs ă , modificath ş i completată , pentru mil 2023, in limita 

sumei de 48.483,69  mu  i lei, se alocă  urmă toarelor obiective de investitii: 
• Modernizarea  i  dotarea incintei cl ă dirii Spitalului Judetean de Urge* Slobozia: 12.666,77  mu i lei; 

• Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia: 7.000,00  mu lei; 

• Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitectur ă  Conacul Bolomey: 2.162,87  mu lei; 



Director executiv, 
Mihaela Moro0710

Director executiv adjunct, 
Mariana Stanciu 

Consilier, 
Diana Alexandra Laz ă r 

Consilier, 
Tanuş a ă se 

Consilier, 
Ramona Antonel Durnitru 

• Modemizare DJ 306 limit ă  judetul C ă lă raş i-Albe ş ti-Andrăş e ş ti-Gheorghe Doja-Crunti intersectie cu 
DJ 102H, DJ 102 H intersectie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersectie cu DJ 203E, DJ 203E 
intersectie cu DJ 102H-Cocora-limit ă  judet Buz ău: 6.654,05 mu i lei; 

• Modemizare drum judetean DJ201, Tronson Orezu (intersectie DJ201B)-Piersica-Bordu ş elu (ie ş ire 
din localitate): 10.000,00 mu i lei; 

• Cre ş terea gradului de Securitate la ineendiu i asigurarea utilit ăţ ilor pentru Spitalul .Tudetean de 
Urgent ă  Slobozia: 10.000,00 mu i lei. 

Cheltuielile finantate din imprumutul contractat se reflect ă  in bugetul imprumutului intern in 
limita tragerilor anuale autorizate de Comisia de autorizare a imprumuturilor locale prin Hot ă rdrea nr. 
7423 din 30.01.2023 ş i inregistrat ă  la Consiliul Judetean Ialomita cu nr. 2534/2023-V din 31.01.2023. 

Propunerile din proiectul de hot ă rdre se vor refleeta in bugetul imprumutului intern, anex ă  a 
bugetului general consolidat al j -udetului Ialomita, pe anul 2023. 

Directia Buget Finante 	 Directia Investitii  i Servicii Publice 
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