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PROIECT DE HOTARtiRE NR. 	 
privind aprobarea rectific ă rii bugetului general al judetului Ialomita, pe anal 2023 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Av ă nd in vedere; 
- Referatul de aprobare nr.  46 g.   72023 - 11 din  JO  02.2023 al Presedintelui 

Consiliului Judeţ ectn Ialomiţ a; 
Examin ă nd: 
- Raportul comun de specialitate 

Finanţ e 	i  Directiei Investitii ş i Servicii 
nr. 17-1.1r.-- 	72023-  7-  din 0 4 .02.2023 al Directiei Buget 
Publice; 

- Avizul nr. /2023 - din .02.2023 al Comisiei pentru munc ă , să nă tate, 
asistenţă  socială 	familie; 

- Avizul nr. /2023 - din .02.2023 al Comisiei juridice, de disciplină , 
drepturi, obligaţ ii si incompatibilită ti; 

- Avizul nr. /2023 - din .02.2023 al Comisiei economico-financiare ş i  
agricultură ; 

Avizul nr. 	 /2023 - 	 din .02.2023 al Comisiei pentru inv ă tă m ă nt, cultură , 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă  ş i relaţ ii externe; 

- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.02.2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională ,  pro  tecţ ia mediului ş i turism, 

In conformitate cu; 
- prevederile Hotă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 12 din 31.01.2023 privind 

aprobarea bugetului general al judetului Ialomiţ a, pe anul 2023. 
- prevederile Legii nr. 27372006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile 

completă rile ulterio are; 
- prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pentru anul 2023; 
- prevederile art. 173 aim.  (1) lit. b) ş i  aim.  (3) lit, a) din Ordonanta de Urge* a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu  modific ă rile ş  completă rile ulterioare; 
In temeiul art. 196  aim.  (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 5772019 

privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterio  are,  

HOTÂRA4TE: 

Art. 1 (1) Se aprobă  rectificarea bugetului local al judeţ ului Ialomiţa pe anul 2023, pe 
secfiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole ş i alineate, la venituri in SUPla de 
547.185,40 mu i lei, la cheltuieli  în  sum ă  de 640.221,40 mu i lei, cu un deficit de 93.036,00 mu i lei, 
deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit  pun  ctului I din anexa care face 
parte integrantă  din prezenta hotă ră re. 

(2) Se aprobă  utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 93.036,00 mu i lei ca 
sursă  de finanţ are a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local. 

.54 



Art. 2 Se aprobă  rectificarea bugetului institutiilor pub/ice subordonate Consiliului 
Judetean Ialomiţ a, finantate din venituri proprii ş i subventii din bugetul local, pe anul 2023, pe 
sectiuni,  cap  itole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, ş i alineate,  în  sum ă  de 25.415,00  mu i lei, 
atat la venituri cat si la cheltuieli, potrivit punctului II din anexa care face parte integrantă  din 
prezenta hotă ră re. 

Art. 3 Influen ţ ele prev ăzute la art. 1 si 2 SUM' detaliate in anexa care face parte integrant ă  
din prezenta hotă rare. 

Art. 5 Se imputernicesc Directia Buget Finante ş i Directia Investitii ş i Servicii Pub/ice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita să  introducă  modific ă rile si 
complet ă rile in structura bugetului Jude tului Ialomita, inclusiv  în sin  teza programelor, programul 
de investi pub/ice, num ă rul de personal si fondul salariilor de bază  si in bugetul general 
consolidat, pe anul 2023. 

Art. 6 Prevederile prezentei hotă rdrivor fi aduse la indeplinire de că tre directiile din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita ş i instituţ iile subordonate, punerea in 
aplicare fiind asigurată  de presedintele Consiliului Judetean Ialomita. 

Art. 7 Prezenta hotă rtire devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii  la  
cunostintă  publică . 

Art. 7 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialornita, prezenta hotă ră re va fi 
comunicată , spre ducere la indeplinire, directiilor de specialitate implicate  $i institutiilor 
subordonate Consiliului Judetean lalomita,  i,  spre stiintă , Institutiei Prefectului Judeţ ul 
Ialomita, urmand a fi publicatci pe site-ul Consiliului Judetean Ialornita Sectiunea "Monitorul 
Oficial al Judetului". 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

Secretarul General al judetului Ialomiţ a 
Adrian Robert IONESCU 

 



ANEXA 
LA HOTARAREA NR. 	/ 	.02.2023 

privind aprobarea rectific ă rii bugetului general al Jude ţ ului Ialomi ţ a, pe anul 2023 
- mil lei - 

Nr. 
crt, 

Denumtrea indicatorilor Program 
actual 

Influen ţ e 
Program 
rectificat 

0  1 2 3 4=2+3 

I BUGET LOCAL 

. 	. 	,.. 
i 	y  

:' 	,' tt 	P 	.".',.:? • 	Poi-,  , 	- ,.. 	 , 	'.3, 
. 	■ ;., 

Pi' ' 	-  

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 174.052,00 	6,40 	174.058,40 
capitoI/sub capitol 

37.02.01 Donal:Ili si sponsoriz ă ri 0,00 6,40 6,40 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 373.127,00 	0,00 	373.127,00 

1 . 

s: 	s 

CHELTUIELI - SECTITTNEA DE FUNCTIONARE 	 174.052,00 	6,40 	174.058,40' 

I 
Paragraf : 51.02.01.03 Autorit ă ti executive 	 23.535,00 	600,00 	24.135,00 
Articol / alineat 	 I 

20.30.30 Alte cheltuieli cubunuri ş i servicii 2,625,00 600,00 3.225,00 

Subeapitol : 61.02.05A Proteetie civil ă  ş i protectia contra incendiilor - Inspectoratul pentru 
Situatii de Urgentă  „Barbu Catargiu" Ialomita 	 228,00 	25,00 	253,00 
Articol / alineat 

31,00 20.01.09 Materiale ş i prest ă ri de servicii cu caracter functional 20,00 11,00 
20,05.30  Alta obiecte de inventar 30,00 14,00 44,00 

Subcapitol : 61.02.05B Protectie civil ă  ş i protectia contra incendiilor - Consiliul Judetean 
Ialomita 	 126,00 	-25,00 	101,00 
Articol / alineat 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri ş i servicii 126,00 -25,00 101,00 

Subcapitol : 68.02.04 Asistent ă  acordata persoanelor in vă rst ă  - C ă min pentru Persoane 
Varstnice Balaciu 	 3.637,00 	2,40 	3.639,40 
Articol / alineat 	 I 1 

20.03.01 Kran ă  pentru oameni 550,00 2,40 552,40 

Paragraf : 68.02,05.02B Asistent ă  social ă  in caz de invaliditate - DGASPC - Central de 
ingrijire ş i Asistent ă  Slobozia 	 8.220,00 	3,50 	8.223,50 
Articol / alineat i 

20.03.01 .1-Iran2 pentru oameni 	 590,00 i 	3,50 593,50 

Paragraf : 68.02.05.02E Asistent ă  social ă  in caz de invaliditate - DGASPC - Central de 
abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilit ă ti „Kalina, Maria ş i Vl ă dut„ Slobozia 	4.175,00 	0,50 	4.175;50 

IArticol / alineat 
395,00 0,50 1  

, 
20.03.01 Iiran ă  pentru oameni 395,50 

1 

Subcapitol : 68.02.06 Asistent ă . sociall pentru familie ş i copii - Directia Generala de Asistent ă  
Social ă  si Proteetia Copilului lalomita 	 30.714,00 	0,00 	30.714,00 
Atticol / alineat 

10.01.01 Salarii de bază  18,396,00 1918, 18.415,18 
85.01.01 Pl ă ti efectuate in anii precedenti ş i recuperate in anul curent in sectiunea de 
functionare a bugetului local 0,00 -19,18 -19,18 

Paragraf : 84.02,03.01 Drumuri ş i pociuri 	 26,013,00 	-600,00 	25.413,00 
Articol / alineat 

18.870,00 20.01.30 Altebunuri si servicii pentru Intretinere ş i functionare -600,001 	18.270,00 

I 
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- mii lei - 

Nr. 
ert, 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0 1 2 3 4=2+3 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 462.778,00 	3.385,00 	466.163,00 

Paragraf : 66,02,06.01 Spitale genera le 	 168.878,00 	110,00 	168.988,00 
Articol / alineat 

71.01.30 Alte active fixe 2,920,00 110,00 3.030,00 
Demolare Cladire Centralii termicii existentil - C17, din eadt-ul Spitalalui Judelean de 
Urgenfcă  Slobozia 0,00 110,00 110,00 

taxe, avize, acorduri 0,00 	10,00 10,00 
expertia tehnic ă  pentru demol  are cl ă dire C17 0,00 30,00 30,00 
elaborare Project pentru Autorizarea Demol ă rii Cladire C17 0,00 70,00 70,00 

Parag af : 67,02.03.03 C - Muzee - Consiliul Jadclean la ()ulna 	 34,313,00 	3.275,00 	37.588,00 
Articol / alineat 

3.622,00 15,00 58,01.01 Finan ţ area national ă  3.637,00 

Consolidarea, amenajarea 0 reorganizarea Muzeului National al Agriculturii 15,00 15,00 30,00 
58.01.02 Finantarea  extern ă  nerambursabilă  19.960,00 174,00 20.134,00 

Consolidarea, amenajarea 0 reorganizarea Muzeutui Na/lanai al Agriculturii 174,00 174,00 348,00 
58.01.03 Cheltuieli neeligibile 10.731,00 3.086,00 13.817,00 
Cre0erea eficienţ ei energetice a Sediulai Muzeulut Judetectn Ialomiţ a 10,00 3,070,00 3.080,00 
Consolidarea, amenajc-trea si reorganizarea Muzeulat No/tonal al Agriculturil 14,00 16,00 30,00 

Paragraf : 67.02.03.30 A Alte set-via_ culturale - Central Cultural „Ionel Perlea" 	 0,00 	520,00 	520,00 
Articol / alineat 

0,00 51.02,29 Alte transferuri  de capital c ă tre instituţ il publice 520,00 520,00 

Paragraf :  67.02.03,30 B Alte servicu culturale - Consiliul Sudetean IaIonuta 	 17.123,00 	-520,00 	16.603,00 
Articol / alineat 

550,00 71.01.30 Alte active fixe -520,00 30,00 
Mod/care racord electric aferent Cladirii Centralui Cultural "lone! Perlea 500,00 

20,00 

-500,00 0,00 
ModffIcare instalatie alimentare en gaze naturale a Cladirii Centndui Cultural "Ionel 
Perlea" -20,00 0,00 

DEFICIT - Seetmnea de Dezvoltare 	 89.651,00 	3.385,00 	93.036,00 

II 

BUGETUL INSTITUTIILOR  NAME  $1 ACTIVITATILOR FINANTATE  INTEGRAL  SAU  PARTIAL DIN 
VENITURI PROPRII  AL  INSTITUTHLOR PUBLICE  DIN  SUBORDINEA CONSILIULU1 JUDETEAN 
IALOMITA 

,.  
J 

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 23.872,00 	0,00 	23.872,00 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.023,00 	520,00 	1.543,00 
capitol/subcapitol 

557,00 520,00 43.10,19 Subventii pcntru institutiile publice clestinate sectiunii de dezvoltare 1.077,00 
Central Cultural „lone! Per/en" 0,00 520,00 520,00 

48.10.02,01  Some primite in conttil pl ă tilor efectuate in anul curent 162,00 -20,00 142,00 

15,00 

TehniCOOL 2 - imbuncitc ălirea aecesului  in activit ă ji de lewd/are in medial de maned 
real pentru elevil tnvcă feimiintahti profesional 0 tehnic din Metal Icilomila - Central 
Adel -ear? de Resurse 0 Asistenjd Eclucalionald Ialomila . 35,00 -20,00 

43.10.02.02 &tine prim ite in contul pl ăţ ilor efectuate In and anteriori 0,00 20,00 

20,00 

20,00 
TehniCOOL 2 - imbuneite ălirece accesalui la activitilii de tnv ă lare in medial de marvel 
real pentne elevii tnviljcimeinttelai profesional 0 tehnic din pule ,tul lalornita - Central 
Judelean de Resurse 0 Asistent ii Educationahă  _Talon* 0,00 20,00 

CHELTUTELI - SECTEUNEA DE FUNCTIONARE 	 23.872,00 	0,00 	23.872,00 

1 
Subcapitol :  54.10.10 Servich publice comunitare de evident ă  a persoanelor - Directia 
Judeteană  de Evidenţă  a Persoanelor Ialomita 	 2.210,00 	0,00 	2.210,00 
Articol / alineat 

20.01.03 incalzit, iluminat ş i fortă  motric ă  95,00 

0,00, 

7,32 102,32 
85.01.01 Pl ă ti efectuate in anii precedent' ş i recuperate in anul curent in sec ţ iunea de 
functionare a bugetului local -7,32 -7,32 
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- mil lei - 
Nr. 
ert. 

Denumirea imlicatorilor Program 
actual 

Influente 
Program 
rectifteat 

0 1 2 3 4=2+3 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.023,00 	520,00 	1.543,00 

Paragraful 67.10.03.14 Centre culturale - Centrul Cultural „Ionel Perlea" 	 0,00 	520,00 	520,00 
Articol / alineat 

1  
71.01.30 Alte active fixe 0,001 	520,00 520,00 

Modificare award electric aferent Cladirii Centrului Cultural "Ionel Perlea" 0,09! 	500,00 500,00 
Modificare instalatie alimentare au gaze naturale a Cladirii Centrului Cultural "lone! 
Pence" 0,09 , 	. 	20,00 20,00 

1 
DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 0,00 	0,00 	0,00 

Pagina 3 



ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

   

 

R1P21 SIMTEX EL) 

 

i7EERTU-W.S.AttANGEMENT avetwIn 
t.:Krt 

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

PRE$EDINTE 

web: www.cicnet. ra 
Slobozia Piata Revolutiei Nr. i liOcicnet, ra 

Nr. tý ą Ç  	12023 41  din 20 .02.2023 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hoteiriire privind aprobarea rectificdrii bugetului 

general al judetului _talon*, pe anul 2023 

Prin proiectul de hoteircire sup us dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita se propune 
rectificctrea bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2023. 

Propunerea este fundamentat ă  prin dispozitiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterio are, coroborat cu prevederile 
Ordonanţei de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile 
complet ă rile ulterioare, conform că rora pe parcursul exercitiului bugetar, la propunerea 
fundamentată  a ordonatorului principal de credite, se poate realiza rectificarea bugetului judetului 
cu aprobarea autorităţ ii deliberative. 

Prezertta propunere are la bază , notele de fundamen tare ale unor compartimente de 
specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita solicită rile unor institutii subordonate privind 
diminuarea, suplirnentarea sau realocarea unor credite bugetare pen tru secţ iunea de functionare, 
sectiunea de dezvoltare, in concordant ă  Cu nevoik actuale. 

Av ă nd  în vedere cele de mai sus propunerea vizeaz ă ; 
- majorarea veniturilor ş i cheltuielilor din donatii i sponsoriză ri realizate pad la această  

dată  de Directia Generală  de Asisten ţă  Socială  ş i Protecticz Cop ilului Ialornita; 
- majorarea creditelor bugetare pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă  „Barbu 

Catargiu" Ialomita pentru efectuarea unor lucră ri de reoperationalizare a retelelor de calculatoare 
telefonie, ca urmare a faptului că  au fost demarate lucră rile de reabilitare a clă dirii 'in care 

institutia îş i desfăş oară  activitatea, prin reconsiderarea creditelor bugetare alocate initial pentru 
alte activită ti aferente ordinii pub/ice,' 

- dim inuarea creditelor bugetare alocate initial pentru cheltuielile de functionare aferente 
drumurilor judetene, respectiv majorarea cheltuielilor cu bunurile i serviciile autorită tilor 
executive; 

- alocarea din excedentul anului precedent pentru realizarea obiectivului de investifii 
„Demolare Cladire Centrală  termică  existent ă  - C17, din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă  
Slobozia"; 

-niajorarea prevederilor bugetare necesare derulă rii proiectului „Consolidarea, amenajarea 
ş i reorganizarea Muzeului National al Agriculturii", asigurată  din excedentul anului precedent; 

- suplimentarea prevederilor bugetare necesare derulă rii proiectului „Creş terea eficientei 
energetice a Sediului Muzeului Judetean lalomita" asigurată  din excedentul anului precedent,. 



- realocarea prevederilor bugetare necesare derulă rii obiectivelor de investitii „ Modificare 
racord electric aferent Cladirii Centrului Cultural "Ionel Perlea''ş i „Modificare instalatie 
alimentare cu gaze naturale a Cladirii Centrului Cultural "Ionel Perlea" că tre Centrul Cultural 
„Ionel Perlea" Slobozict, institutie ce administrează  cicidirea vizată  de lucră rile de reabilitare ce 
vor fi efectuate in acest an; 

- redimensionarea prevederilor bugetare pentru unele categorii de venituri ş i cheltuieli, 
functie de executia bugetară  inregistrată  !Jana această  dată  ş i estim ă rile pă nd  la  sfarsitul 

In raportul directiei de specialitate sunt detcdiate influentele asupra bugetului judetului, jar 
în  anexa la proiectul de hotă ră re sunt reflectate influentele propuse care clupă  apro  bare  vor fi 
operate in structura bugetului general pentru anul 2023 si in anexele acestuia. 

Av ă nd  în  vedere că  rectificarea bugetului general al judetului, pe anul 2023 indeplineste 
condiţ iile de necesitate oportunitate, propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea sa in forma 
si continutul prevă zute in project. 

PREsSEDINTE, 
MARIAN P „TIE 

Redactat 
Ion Liliana 
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Nr.4417  Ng -7 	din j  .02.2023 

RAPORT  
la prolectul de hot ă rfire privind aprobarea rectific ă ril 
bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2023 

Avă nd  în vedere: 
notele de fimdamentare ale direetiilor de speeialitate din cadrul Consiliului Judetean 
Ialomita; 

D notele de fundamentare prin care sunt transmise solicitarile unor institutii subordonate 
privind diminuarea, suplimentarea sau realocarea unor credite bugetare pentru sectiunea de 
functionare i sectiunea de dezvoltare, in concordant ă  cu nevoile actuale, 

proiectul de hotă rare propus spre aprob are de ordonatorul principal de credite vizeaz ă  in principal 
unnatoarele 

0 majorarea veniturilor ş i cheltuielilor din donatii ş i sponsorizari cu suma de 6,40 mu i lei pe seama 
incasă rilor realizate pan ă  la aeeast ă  data de Directia General ă  de Asistent ă  Socială  i Protectia 
Copilului Ialomita; 

0 majorarea creditelor bugetare cu suma de 25,00 mu i lei pentru Inspectoratul pentru Situatii de 
Urgent ă  „Barbu Catargiu" Ialomita pentru efectuarea unor luerari de reoperationalizare a 
retelelor de calculatoare i telefonie, ca unuare a faptului ea au fost demarate lucrarile de 
reabilitare a cladirii in care institutia i ş i desfăş oară  activitatea, prin reconsiderarea creditelor 
bugetare alocate initial pentru alte activitati aferente ordinii publice; 

0 diminuarea  cu suma de 600,00 mu i lei a creditelor bugetare alocate initial pentru cheltuielile de 
functionare aferente drumurilor judetene, respeetiv majorarea cu aceea ş i suma a cheltuielilor cu 
bunurile i serviciile autoritatilor executive; 

0 alocarea din excedentul anului precedent a sumei de 110,00 mu lei pentru realizarea 
obieetivului de investitii „Demolare Cladire Central ă  termica existent ă  - Cl?, din cadnil 
Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia"; 

0 majorarea prevederilor bugetare necesare derul ă rii proiectului „Consolidarea, amenajarea ş i 
reorganizarea Muzeului National al Agriculturii" cu suma de 205,00 mu i lei, asigurată  din 
excedentul anului precedent; 

0 suplimentarea prevederilor bugetare necesare derularii proiectului „Cre ş terea eficientei 
energetiee a Sediului Muzeului Judetean Ialomita" cu suma de 3.070,00 mu i lei, asigurată  din 
excedentul anului precedent; 

0 realoearea prevederilor bugetare necesare demlarii obieetivelor de investitii „ Modificare racord 
electric aferent Cladirii Centrului Cultural "Ionel Perlea" ş i „Modificare instalatie alimentare cu 
gaze naturale a Cladirii Centrului Cultural "Ionel Perlea" in suma de 520,00 mu lei, catre 
Centrul Cultural „Ionel Perlea" Slobozia, institutie cc administreaza el ă direa vizata de lucr ă rile 
de reabilitare cc vor ii efectuate in acest an; 



Director executiv adjunct, 
Mariana Stanciu 

Consilier, 
Ramona Anton Dumitru 

O redimensionarea prevederilor bugetare pentru uncle categorii de venituri ş i cheltuieli, functie de 
executia bugetar ă  im-egistrată  pă nă  la aceast ă  dat ă  ş i estimă rile pan ă  la sfar ş itul anului. 

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 hot ă rare pe elasificatia functional ă  ş i economic ă , jar dup ă  
aprobare vor fl operate in structura bugetului pe anul 2023, precum ş i în celelalte anexe ale bugetului 
judetului. 

Directia Buget Finante 	 Directia Investitii  iServicii Publice 

Director executiv, 
Mihaela Moroian th 

Consilier, 
Tanu ş a Nă stase 

Consilier, 
Diana Alexandra Laz ă r 
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