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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea bugetului general al  

judeţului Ialomiţa, pe anul 2023 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1981/2023 - Z din 25.01.2023 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul de specialitate comun nr. 2001/2023 - R din 25.01.2023 al Direcţiei Buget 
Finanţe și al Direcției Investiții și Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 2262/2023 – J din 27.01.2023 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Avizul nr. 2390/2023 - J din 30.01.2023 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Avizul nr. 2347/2023 – J din 30.01.2023 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 2200/2023 - J din 27.01.2023 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Avizul nr. 2245/2023 - R din 27.01.2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

 În conformitate cu : 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 191 alin. (1) lit. c), alin. (4)                  

lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pentru anul 2023,  
- Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița nr. 23 din 29.12.2022 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2023 pe unități administrativ teritoriale, a sumelor alocate din 
impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ 
teritoriale pe anul 2023, respectiv cota de 63%, cota de 14% și cota de 6% reprezentând sume 
repartizate din fondul la dispoziția consiliului județean pe anul 2023; 
 - adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița nr. ILG – STZ nr. 27 din 
05.01.2023 privind comunicarea fișei de calcul pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată și din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 
anii 2024-2026; 
 - adresa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale – Autoritatea Națională pentru 
Protecția Persoanelor cu Dizabilități nr. 1143 din 18.01.2023. 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 236/25.11.2022 privind 
aprobarea bugetului împrumutului intern al Județului Ialomița pe anul 2023, 



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

 

 

 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului                                

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 Se aprobă bugetul general al județului Ialomița pe anul 2023, la venituri în sumă 
de 769.018,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 858.985,00 mii lei, cu un deficit de 89.967,00 mii 
lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit anexei nr. 1. 

 
Art.2 (1) Se aprobă bugetul local al judeţului Ialomiţa pe anul 2023, pe secțiuni, 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în sumă de 547.179,00 
mii lei, la cheltuieli în sumă de 636.830,00 mii lei, cu un deficit de 89.651,00 mii lei, deficit ce 
va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit anexelor 2,3 și 4. 

(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 89.651,00 mii lei ca 
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local. 

(3) Se aprobă alocarea sumei 3.497,00 mii lei din bugetul local al județului Ialomița 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia pentru acordarea de stimulente financiare lunare 
personalului medical și de specialitate, în limita a două salarii minime brute pe țară. 

 
Art.3 Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a unor sume pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de 
funcționare și dezvoltare în anul 2023, în limita sumei de 5.000, 00 mii lei. 

 
Art.4 Se aprobă bugetul instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2023, pe secţiuni, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, în sumă de 24.895,00 mii lei, atât la 
venituri, cât și la cheltuieli, potrivit anexelor 5,6 și 7. 

 
Art.5(1) Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2023, pe 

secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, la venituri în sumă de 
80,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 396,00 mii lei, cu un deficit de 316,00 mii lei, deficit ce va 
fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit anexelor 8, 9 și 10. 

(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 316,00 mii lei ca sursă 
de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului fondurilor externe nerambursabile. 

 
Art.6 Se aprobă Programul de investiţii publice pe anul 2023, potrivit anexei nr. 11. 
 
Art.7 Se aprobă Sinteza finanţării programelor pe anul 2023, potrivit anexei nr. 12. 
 
Art.8 Se aprobă numărul de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2023, 

potrivit anexei nr. 13. 
 
Art.9 Anexele 1 – 13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.10 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate, 
punerea în aplicare fiind asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
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Art.11 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art.12 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunică spre ducere la îndeplinire direcţiilor de specialitate implicate și instituțiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, și spre știință Instituției Prefectului – Județul Ialomița, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Secțiunea ”Monitorul Oficial al 
Județului”.  

 
 

           PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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