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PROIECT DE HOTĂR4RE NR. 	 
privind aprobarea reetific ă rii bugetului general al judo:alai Ialornita, pe anal 2023 

Consiliul Judetean 
Av ă nd fn vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  	- 	 din '42—.-03.2023 al Presedintelui Consiliulni 

Judetean Ialomita; 
Adresa nr. 1L-1772 din 22.02.2023a Directiei de Să nă tate Publică  

Examineind: 
- Raportul comun de specialitate nr.  VYY -. 1 12023 - 	din 0403.2023 al Directiei Buget 

Finante ş i Directiei Investitii 5s1 Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.03.2023 al Comisiei pentru muncd, s ă nă tate, 

asistentă  social d familie; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.03,2023 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 

obligatii ş i incompatibilită ti; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	 din 	.03.2023 al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultură ; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	 din 	.03.2023 al Con2isiei pentru invdtdm ă nt, culturei, 

culte, tineret, colaborarea en societatea civilă  si relatii externe; 
- Avizul nr. 	12023 - 	 din 	.03.2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regional ă  , protect-la mediului ş i turism; 
In conform itate Cu.. 
- prevederile Hotă raii Consiliului Juderean lalomila nr. 12 din 31.01.2023 privind aprobarea 

bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2023, cu modificdrile i completdrile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificdrile ş i 

complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i alin. (3) lit. a) din Ordonanta de (Jrge* a Guvernului 

nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pentru anul 2023; 
In temeiul art, 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 5712019 privind 

Codul Administrativ, en modOc ă rile i completdrile ulterioare, 

HOl' Ă R Ă $TE: 

Art.1 (1) Se aprobă  rectificarea bugetului local al judetului Ialomita pe anul 2023, pe 
sectiuni, cap/tale, subcapitole, paragrafe, titturi, articole i alineate, la venituri in sumei de 
546.964,10 mii lei, la cheltuieli în sum ă  de 645.828,10 mu i lei, cu un deficit de 98.864,00 mii lei, 
deficit cc va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face parte 
integrantd din prezenta hotă ră re, 

(2) Se aprobă  utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 98.864,00 mu i lei ca sursd 
de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local. 



Art.2 Sc aprobă  rectificarea bugetului institutiilor publice subordonate Consiliului Judetean 
finantate din venituri proprii ş i subventii din bugetul local, pe anul 2023, pe sectiuni, 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole ş i alineate, în sumă  de 25.152,00 mu i lei, ateit 
venituri c ă t si la cheltuieli, potrivit punctului II din anexa care face parte integrantă  din prezenta 
hotă reire. 

Art3 (1) Se aprobă  rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2023, 
pe sectiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole i alineate, la venituri in sum ă  de 93,00 
mu i lei, la cheltuieli in sumci de 409,00 mu i lei, cu un deficit de 316,00 mu, deficit cc va fi acoperit din 
excedentul anului precedent, potrivit punctului III din anexa care face parte integrantă  din prezenta 
hoteireire. 

(2) Se aprobă  utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 316,00 mu i lei ca surs ei de 
finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului fondurilor externe nerambursabile. 

Art.4 Influentele prev ă zute la art. 1, 2 si 3 sunt detaliate in anexa care face parte integrantă  
din prezenta hotă rcire. 

Art. 5 Se imputerniceste Directia Buget Finante ş i Directia Investitii Servicii Publice din 
cadrul ctparatului de specialitate al Consiliului Judelean Ialomita să  introducci modific ă rile ş i 
completă rile în structura bugetului judetului lalomita, inclusiv in sinteza programelor, pro gramul de 
investitii publice, numeirul de personal si fondul salariilor de baz ă  si in bugetul general consolidat, 
pe anul 2023. 

Art.6 Prevederile prezentei hotă rari vorfi aduse indeplinire de că tre directiile din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita ş i institutiile subordonate, punerea in 
aplicare fiind asiguratei de presedintele Consiliului Judetean Ialomita. 

Art.7 Prezenta hotă rcire devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii cunostinfei 
pub lică . 

Art.8 Prin grija Secretarului General al Judefului lalomita, prezenta hotă rare va Ji 
comunicatei, spre ducere la indeplinire, directiilor de specialitate implicate si institutiilor 
subordonate Consiliului Judetean Ialomita, ş i, spre stiintă , Institutiei Prefectului — Judetul Ialomila, 
urmand a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judefean Ialomita — Sectiunea "Monitorul Oficial al 
Judetului". 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

 

Rd./0c. 
7' E.  



ANEXA 
LA HOTXRAREA NR. 	/ 	.03.2023 

privind aprobarea rectificArii bugetului general al Judetului Ialomita, pe anul 2023 

-  mu i lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor 
Program actual Influente 

Program 
rectificat 

0  1 2 3 4=2+3 

I BUGET  LOCAL 

.:;. 0 ?A4 	tN 'W. 	 . ,::,.-.... - 	 ,,, 	-4:' 	. 4.' - 	 7; 	887 ' 	f3 4964
.„ ... , 

; 40 
I 
VENITURI -SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 174:058,40 	-261,30 	173.797,10 

jcapitol/subcapitol 
37.02.01 Dona ţ ii ş i sponsoriză ri 6,40 1,70 8,10 

42.02.35 Subven ţ ii din bugetul de stat pentru finantarea unit ăţ ilor de asisten ţă  medico-sociale 960,00 -263,00 697,00  

VENITUIRI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 373.127,00 	40,00 	373.167,00 
capitol/subcapitol 

42,0169 Subven ţ ii de la bugetul de stet c ă tre bugete1e locale necesare sus ţ inerii derul ă rii 
proiectelor finantate din fonduri exteme nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de 
programare 2014-2020 26.462,00 2,00  26.464,00  

Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor - Reducerea niuneirtilui de copii si tineri 
plasafi in institufii prin consolidarea refelei de asistenli maternali - proiect TEAM-UP 150,00 2,00 152,00 

48.02.02,01 Sume primite in contul pl ăţ ilor efectuate in anul curent 	 I 	2.586,00 -41,00  2.545,00 

Progres in calitatea ingrijirii alternative a copillor - Reducerea inuniirului de copii si tineri 
plcisafi in institufii prin consolidarea refelei de asistenli maternali - proiect TEAM-UP 230,00 -41,00 189,00 

48.02.02.02 Sume primite In contut pl ăţ ilor efectuate in anii anteriori 1.071,00 79,00 1.150,00 

Progres in calitatea ingryirii alternative a copillor - Reducerea numdrului de copii si  lineni 
plasafi in insiiiiifii pr in consolidarea refelei de asistenp maternali - proiect  TEAM UP 670,00 79,00 749,00 

. 	.. 	,••, 	_ 	:. 	.!. 	 „ 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 174.058,40 	-261,30 	173.797,10: 

Paragraf: -.66,02,06.,03 Unită ti tnedico-sociale-Centrul-de Asistent ă  Medico-Social ă  Fierbinti-T ă rg - 
Ministerul S ă ntit ăţ ii 960;00 -263,00 697 00 1-... 
Articol / alineat 

51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale si jude ţene pentru finan ţ area unit ăţ ilor de 
asisten ţă  medico-sociale 960,00 -263,00 697,00 

Paragraf : 68.02.05:02B Asisten ţă  sociat ă  in caz de invalidita e - DGASPC - Centrul de ingrijire ş i 
Asistenţă . Slobozia 	 8.223,50 	1,20 	8.224,70 

i Articol / alineat 
1 , 	20.03,01 Eran ă  pentru oameni 593,50 1,20 594,70 
i 
I 
Paragraf : 68,02.05,02e Asistenţă  sociala in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de abilitare ş i 
reabilitare pentm perscane adulte en dizabilităţ i Movila 	 3.364,00 	0,50 	3.364,50 
Articol / alineat 1 

20.03.01 flran ă  pentru  omen', 314,00 0,50 314,50 

Subcapitol : 68.02.06 Asisten ţă  socială  pentm fatnilie ş i copii - Direc ţ ia General ă  de Asistenţă  
Socială  ş i Protec ţ ia Copilului Ialemita 	 30.714,00 	0,00 	30.714,00 
Artieol / alineat 

7 

10.01.01 Salarii de baz ă  18.415,18 	 13,38 18.428,56 

85.01.01 Piăţ i efectuate in anii precedenti ş i recuperate in aunt curent in seepunea de func ţionare a 
bugetului local -19,18 -13,38 -32,56 

CHELTULELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 466.163,00 	5.868,00 	472.031,00 
1 
Paragraf : 51,02,01.03 Autorita ţ i executive 	 10.254,00 	28,00 	10.282,00 
Articol / alineat 

71.01.30 Alte active fixe 1.437,00 28,00 1.465,00 
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- mii lei - 
Nr 
crt. 

Denumirea indicatorilor 
Program actual Influenfc 

Program 
rectificat 

0  1 2 3 4=2+3 
Site de stiri Icdomila-ta.ro 0,00 28,00 28,00 

Paragraf : 67.02.03.12 - Consolidarea i restaurarea montimentelor storice 0,00 	400,00 	400,00 
Articol / alineat 

71.01,30 Alte active fixe 0,00 400,00 400,00 
Reabilitarea si punerea în circuital turistic a Fennel model Perieti - monument de istorie 
agrctră  0,00 400,00 400,00 

elabo  rare DALI, expertiz ă  tehnicd audit energetic, document* tehnice pentru ohlinere 
avize, acordurt, autorizalit, our studii 0,00 100,00 100,00 
tare, oh/mere avize, autorizajii, acorduri, faza BALI 0,00 25,00 25,00 
verificare tehnicii DAL! 0,00 25,00 25,00 
elaborare PT si detail( de execupe inclusiv clocumenIalii tehnice pentru oblinere avize, 	!' 
acorduri, autorizafit 0,00 200,00 200,00 
verificare tehnică  PT si detalii de execulie 0,00 25,00 25,00 
taxe oh/mere avize, autorizapt, acorduri, laza PT 0,00 25,00 25,00 

Paragraf : 67.02.03.03 C - Muzee - Consiliul Judetean Ialomita 37.588,00 3.393,00 	40.981,00 
Articol / alineat 

58.01.03 Cheltuieli neeligibile 13 8 7,00 3.393,00 17.210,00 
Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectură  Conacul Bolomey 2.988,00 3.393,00 6.381,00 

Paragraf 67.02.05.01 Sport 0,00 	147,00 	147,00 
Articol / alineat 

71.01.30 Alte active fixe 0,00 147,00 147,00 
Modern izare teren fothal situat in Slobozia Noad, judeptl lalomita 0,00 	147,00 147,00 

set-vied de elahorare a documentatiet de avizare a lucră rilor de intervenjii (BALI), expertiz ă  
tehnicd studii (geotehnic, topografic si alte studii necesare), document* aviae, acorduri st 
autorizalii 0,00 37,00 37,00 
servicii de elahorare Project Tehnic, Detalii de Exectaie, PAC si asistentă  tehnied din 
partea proiectantalui 0,00 75,00 75,00 

servicii de verificare tehnka a Documentatiei cie avizare a lucră rilor de intervenfli (DAL') 0,00 10,00 10,00 
servicil de verificare tehnied a PAC, projectului tehnic si a detalifior de e.xecu ţ ie 0,00 10,00 10,00 
taxe, avize, acorduri 0,00 15,00 15,00 

Suhcapitol : 68.02.06 Asistentd sociald pentru familie si copii - Directia General ă  de Asistent ă  
Soeiatd si Protectia Copilului Ialornita 12.450,00 	40,00 	12.490,00 
Articol / alineat 

58.02.01 Finantarea nationald 310,00 -10,00 300,00  

Progres in cafitatea ingrijirii alternative a copiilor - Reducerea numă rului de copli si lineni 
plasall in instit* prin consolidarea relelei de asistenli maternali -protect TRAM-UP 250,00 -10,00 240,00 

1 	58.02.02 Finantarea extemd nerambursabild 1.590,00 50,00 1.640,00  

Progres in cafitatea ingrijirit alternative a copiilor - Reducerea numdrulut de copii si tineri 
plasaţ i in instit* prin consolidarea relelei de asistenli maternali -protect TEAM-UP 1,250,00 50,00 1.300,00 

Paragraf : 84,02,03.01 Drumuri si poduri 187.700„00 	1.860,00 	189.560,00 
Articol / alineat 

71,01.30 /kite active fixe 2.869,00 1,860,00, 4.729,00  

1.860,00 

Realizare si reabilitare de trotuare si piste pentru biciclete pc drum utile judetene care 
traversează  intraviletnul U,z1.T.-urilor din judepd Ialomila 0,00 1,860,00 

elaborare documentaţ ie iehnică  faza SF 0,00 300,00 300,00 
taxe, avize, acorduri 0,00 20,00 20,00 
elaborare Proiect Tehnic 0,00 

0,00 
1.500,00 1.500,00 

verificare tehnică  P. T. 40,00 40,00 

DEFICIT - Sectiumea de Dezvolta e 93.036,00 	5.828,00 	98.864,00 

II 
BUGETUL INSTITUTILLOR PUBLICE  SI ACTIVIT  .ATILOR FINANTATE INTEGRAL SAL PARTIAL DIN VENITURI PROPRII 
AL INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN IALOIVIITA 

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 23.872,00 	-263,00 	23.609,00 
eapitol/subcapitol 

43.10.10 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sdn ă tă tii 960,00 -263,00 697,00 
Central de Asistentii Medico-Sociald Fierbinfi Tdrg - Ministerul S ă nă tă lli 960,00 -263,00 697,00 

Pagina 2 



- mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorlIor 
Program actual Influen e 

Program 
rectificat 

0  1 2 3 4=2+3 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.543,00 	0,00 	1.543,00 
capitol/subcapitol 

42.10.70 Subventii de la bugetul de stat că tre institutii publice finantate partial sau integral din 
venituri proprii necesare sustinerii derul ă rii proiectelor fmantate din fonduri exteme 
nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 34,00 4,00 38,00 

TehniCOOL  2- imbunciteifirea accesului in activitcip de inveijare in mediul de nrunecl real 
pentru elevii inviileimantuhii profesional si tehnic din judeptl Ialomtja - Centrul Jude lean de 
Resurse 0 Asistenjel Educarmnalii lalomija 5,00 4,00 9,00 

48.10,02,01 Sumo  primite  in  contul pl ă tilor efectuate  in  anul curent 	 142,00 12,00 154,00 

TehniCOOL 2 - imbun&iitirea accesului  in actividiti de inviilare in mechul de muneei real 
pentru elevii inviipniintului profesional si lehnic din judejul Jalornita - Centrul Jude/can de 
Resurse 0 Asisteng Educalionalii lalomila 15,00 12,00 27,00 

48,10.02.03 Prefinantare 270,00 -16,00 254,00 
TehniCOOL 2 - imbunekeilirea accesului la activheili de inveilare in mediul de muncei real 
pentru elevil inveVelmeintului profesional „si tehnic din judepul lalomila - Centrul Jude/can de 
Resurse si Asistenlei Educalionald lalomila 16,00 -16,00 0,00 

.„ 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE EUNCTIONARE 	 23.872,00 	-263,00 	21609,00 

Subcapitol : 54.10.10 Servicii publice comunitare de evidentă  a persoanelor - Directia Judetean ă  de 
Evidentă  a Persoanelor Tatomita 	 2.210,00 	0,00 	2.210,00 

I Articol / alineat 
I 	20.01.03 inc ă lzit, iluminat ş i fortă  motric ă  102,32 7,31 109,63 
I 
I 

I 

85.01.01 Plă ti efectuate in anii precedenti ş i recuperate in anul curent in sectiunea de funetionare a 
bugetului local -7,32 -7,31 -14,63 

' 
Paragraf 66.10.06.03 Unită ti medico-sociale - Central de Asistentă  Medico-Sociala Fierbinti Thg - 
Ministerul S ă nă tă tii 	 960,00 	-263,00 	697,00 
Articol / alineat 

10.01,01 Salarii de bază  646,00 	-190,00 456,00 
10.01.05 Sporuri pentru conditii de munc ă  140,0_10 	-34,00 106,00 
10.01.17 Indemnizatii  de  brană  39,00 I 	-9,00 30,00 
10.03.07 Centributia asiguratorie pentru munc ă  18,00 	-4,00 14,00 
20.04.01 Medicamente 97,00 	-25,00 72,00 
20.04.02 Materiale sanitare 5,00 -1,00 4,00 

Paragraful 67.10.03.03 Muzee - Muzeul National  al Ag-ricultuni 	 3.558,00 	0,00 	3.558,00 
Articol / alineat 

10.01,01 Salarii de bază  2.255,00 5,59 	2.260,59 
85.01.01 Pl ă ti efectuate in anii prccedenti si recuperate In aimi curent in sectiuneu de functionare a 
bugetului local 0,00 -5,59 -5,59 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.543,00 	0,00 	1.543;00 

DEFICIT - Setitutea de Dezvoltare 	 0,00 	0;00 	0,00 

III BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

w 	' ...; 	1.4. 	.. 	 tiA0 	 00 ,-b 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 80,00 	13,00 93,00. 

I capitol  / subcapitol 

I 
I i 
1 

42.08.75 Cofinantare public ă  acordata in cactrul Mecanismelor financiare Spatial Economic 
European ş i Norvegiar 2014-2021 60,00 13,00 73,00 

Direcjia Generala  de Asisteryii Socialei st Protecha Copilului lalamila 55,00 13,00 68,00 

.., 
, 	- 	WI . 1 	,. 	,,, ;: 	_,- 	 •,: 	 :,.]:.f• 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 0,00 	0,00 	0,00 
I 
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- mii lei - 
Nr. 
ert. 

Denumirea indicatorilor 
Program actual Influente 

Program 
rectificat 

0 1 2 3 4=2+3 

CIIELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZ'VOLTARE 	 396,00 	13,00 	409,00 

i 
Subcapitol : 68.08.06 Asistent ă  social' pentru fatuilie ş i copit - Directia General ă  de Asisten0 
Social ă  ş i Protectia Copilului Ialomita 	 366,00 	13,00 	379,00 

lArticol / alineat 
; 	58.31.01 Finantare nationul ă  55,00 13,00 68,00 

Alte elleltuiell am/late investitiilor - VIP - PLUS Voluntariat - Initiative 	- Profesionalism, 
pentru ealitate in serviale de zi destinate eopiilor din cointinitatile vulnerabile 55,00 . 	13,00 68,00 

DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 316,00 	0,00 	316,00 
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PREYEDINTE 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Slobazia - Piata Revolt/tie' Nr. 1 

COATIYIES) MAIN 41,1.4KriT BYSTFST1 

1W,2,  9001 

web: www.cicnet. ro  
e-mail: cjiacicnetro 

Nr.4,5 ,-X—   72023 -2-  ditU2.03.2023 

REFERAT DE APROBARE 
la prolectul de hot ă riire privind aprobarea rectifiedrii bugetului 

general al jude ţ ului Ialomita, pe anul 2023 

Prin proiectul de hotdră re supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţ a se propune 
rectificarea bugetului judeţ ului Ialomiţ a, pe anul 2023. 

Propunerea este fundamentată  prin dispozipiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 
privind finan ţ ele publice locale, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare, coroborat Cu prevederile 
Ordonanţ ei de Urgenţ cl a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ş i 
completă rile ulterio are, conform ccirora pe parcursul exerciţ iului bugetar, la propunerea 
fundamentată  a ordonatorului principal de credite, se poate realiza rectificarea bugetului judeţ ului 
cu ciprobarea autoritiiţ ii deliberative. 

Prezenta propunere are la bazd execuţ ia bugetară  ş i solicită rile unor instituţ ii subordonate 
privind redimensionarea unor prevederi/credite bugetare pen tru secţ iunea de funcţ ionare ş i pentru 
secţ iunea de dezvoltare i notele de fundamentare ale direcţ iilor de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţ ean Ialomiţa, în concordanţă  cu necesitdrile 
de finan ţare. 

Av ă nd in vedere cele de mai sus propunerea vizeazd: 
- majorarea bugetulut propriu al judeţ ului Talomiţ a, ată t la venituri cat ş i la cheltuieli cu 

donaţ ii ş i sponsorizdri qferente activitdţ ii Direcţ iei Generale de Asistenţ d Socială  ş i Protecţ ia 
Copilului lalomiţ a; 

- diminuarea subvenţ iilor din bugetul de stat pen tru finanţ area Centrului de Asistenki 
Medico-Sociald Fierbinţă -Tă rg, concomitent cu reducerea sutnelor alocate chetuielilor de personal 

a celor cu bun un i  servicii ale centrului pe componenta medicaid, ca urmare a transmiterii 
sumei alocate în anul 2023 acestei instituţ ii de Ministerul Să ndrăţ ii; 

majorarea bugetului propriu al judeţ ului lalomiţ a, at& la venituri cat ş i la cheltuieli a 
prevederilor ş i creditelor bugetare alocate obiectivului de investilii "Progres în calitatea îngnijinii 
alternative a copiilor Reducerea numă rului de cop ii ş i tineri plasaţ i in instituţ ii prin consolidarea 
reţelei de asistenţ i maternali proiect TEAM-UP", derulat de Direc ţ ia Generală  de Asisten ţd 
Socială  ş i Protecţ ia Copilului Ialomiţa; 

- alocarea unei sume din excedentul anului precedent pentru „Site de ş tiri lalomiţa-ta.ro"; 
- alocarea unei sume din excedentul anului precedent pentru realizarea obiectivului de 

investi ţ ii „Reabilitarea ipunerea in circuitul turistic a Fermei model Perieţ i — monument de istorie 
agrara ; 

- majorarea creditelor bugetare cu  a sumci alocată  obiectivului de investi ţ ii „Reabilitarea 
monumentului istoric ş i de arhitectură  Conacul Bolorney" din excedentul anului precedent; 



alocarea unei sume din excedentul anului precedent pentru realizarea obiectivului de 
investi ţ ii „  Modern  izare teren fotbal situat in Slobozia Nouci, judetul Ialomita; 

- alocarea unei sumei din excedentul anului precedent pentru realizarea obiectivului de 
investitti „Realizare si reabilitare de trotuare si piste pentru biciclete pe drumurile judetene care 
traversează  intravilanul UA.T-urilor din judetul Ialomiţ a"; 

- redimensionareci prevederilor bugetare pentru unele categorii de venituri la Centrul 
Judeţ ean de Resurse  i  Asistent'd Educatională  Ialomita, func ţ ie de executia bugetară  inregistrată  
pană  la această  dată  ş i estim ă rile pă nă  la sfarsitul anului; 

- redistribuirea unor credite bugetare, prevă zute in bugetul Directiei Judetene de Evident ă  a 
Persoanelor Talomiţ a  i in bugetul Muzeului National al Agriculturii, asa cum au fast solicitate de 
acestea, core/ate cu executia bugetară  la această  dată  ş i priorită tile  stab jute,  reprezentand in fapt 
plăţ i efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, sume distribuite că tre alte 
articole/alineate bugetare aferente cheltuielilor; 

- majorarea prevederilor  i  creditelor bugetare a bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, alocate proiectului "VIP - PLUS Voluntariat - Initiative - Profesionalism, pentru 

calitate in serviciile  de  zi destin  ate  copiilor din comunit ă tile vulnerabile", derulat de Directia 

Generalii de Asistent ă  Socială  yi Protectia Copilului Ialomita. 

In raportul direcţ iei de specialitate sunt detaliate influentele asupra bugetului judetului, iar 
in anexa proiectul de hotă rdre sunt reflectate influentele  prop use care dupii aprobare vor fi 
operate in structura bugetului anului 2023 si in anexele acestuia. 

Av ă nd in vedere că  rectificarea bugetului general al judetului, pe anul 2023 indeplineste 
conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judetean lalomita adoptarea sa in forma 

continutul prev ă zute in project. 

PRESEDINT 
MARIAN Al7  L 

Redactat 
Tudarache Emilia 
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RAPORT  
la proieetul de boat-Are privind aprobarea reetificarii 
bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2023 

Avdnd in vedere: 
• adresa nr. 1L-1772 din 22.02.2023 a Direc ţ iei de SAn ă tate Publicd Ialomi ţ a; 
• notele de fiindamentare ale direc ţ iilor de specialitate din cadrul Consiliului Jude ţ ean 

Ialomi ţ a; 
D notele de fandamentare prin care sunt transmise solicit ă rile unor instituţ ii subordonate 

privind diminuarea, suplimentarea sau realocarea unor prevederi ş i credite bugetare pentru 
sec ţ iunea de func ţ ionare ş i secţ itmea de dezvoltare, in concordan ţă  cu nevoile actuale, 

proiectul de hot ă rdre propus spre aprobare de ordonatorul principal de credite vizeaz ă" in principal 
unnatoarele 

0 majorarea veniturilor ş i cheltuielilor din donaţ ii i sponsorizari cu suma de 1,70 mu i lei pe searna 
incas ă rilor realizate p ă nă  la aceast ă  data de Direc ţ ia Generald de Asisten ţ d Social. ş i Protee ţ ia 
Copilului Ialomi ţ a; 

0 diminuarea  Cu suma de 263,00 mu lei, a subven ţ iilor din bugetul de stat pentru fman ţ area 
Centrului de Asistenţă  Medico-Sociald Fierbin ţ i-Tă rg, coneomitent cu reducerea sumelor 
alocate cheltuielilor de personal ş i celor cu bunuri ş i servicii ale centrului pe componenta 
medicaid, ca urmare a transmiterii sumei alocate in anul 2023 acestei institu ţ ii de Ministerial 
S ă ndt ăţ ii; 

0 majorarea, at ă t la venituri c ă t ş i la cheltuieli, cu suma de 40,00 mu i lei a prevederilor ş i 
creditelor bugetare alocate obiectivului de investi ţ ii " Progres in calitatea ingrijirii alternative a 
copiilor - Reducerea nunadrului de copii ş i tineri plasaţ i in instituţ ii prin consolidarea re ţ elei de 
asisten ţ i matemali - proiect TEAM-UP", derulat de Direc ţ ia General ă  de Asistenţă  Sociald 
Protecţ ia Copilului Ialorni ţ a; 

0 alocarea sumei de 28,00 mu i lei din excedentul anului precedent pentru"Site de ş tiri Ialomiţ a-
ta.ro" 

0 alocarea sumei de 400,00 mu i lei din excedentul anului precedent pentru realizarea obiectivului 
de investi ţ ii "Reabilitarea ş i punerea in circuitul turistic a Fennei model Perie ţ i - monument de 
istorie agrar ă "; 

0 majorarea creditelor bugetare cu suma de 3.393,00 mu i lei alocate obiectivului de investi ţ ii 
" Reabilitarea monumentului istoric ş i de arhitectur ă  Conacul Bolomey" din excedentul anului 
precedent; 

0 alocarea sumei de 147,00 mu lei din excedentul anului precedent pentru realizarea obiectivului 
de investi ţ ii "Modernizare teren fotbal situat in Slobozia Noug, jude ţul Ialomiţ a"; 



O alocarea din excedentul anului precedent a sumei de 1.860,00 mu lei pentru realizarea 
obieetivului de investitii „Realizare i reabilitare de trotuare ş i piste pentru biciclete pe 
drumurile jude ţ ene care traverseaz ă  intravilanul U.A.T.-urilor din judetul Ialomi ţ a"; 

0 redimensionarea prevederilor bugetare pentru unele categorii de venituri la Centrul Jude ţ ean de 
Resurse i Asistenţă  Educaţ ională  Ialomiţ a, funcţ ie de execu ţ ia bugetar ă  inregistrat ă  p ă nă  la 
această  dat ă  ş i estimă rile pă nă  la sfă rş itul anului; 

0 redistribuirea unor credite bugetare, prev ă zute in bugetul Direc ţ iei Jude ţ ene de Evident ă  a 
Persoanelor Ialomi ţ a ş i in bugetul Muzeului National al Agriculturii, a ş a cum au fost solicitate 
de acestea, corelate cu executia bugetar ă  la aceast ă  dată  i priorit ă tile stabilite, reprezent ă nd in 
fapt pl ăţ i efectuate in anii preceden ţ i ş i recuperate in anul eurent, sume distribuite care alte 
articole/alineate bugetare aferente cheltuielilor ; 

0 majorarea prevederilor ş i creditelor bugetare cu suma de 13,00 mu i lei a bugetului fondurilor 
externe nerambursabile, alocate proiectului "VIP - PLUS Voluntariat - Initiative 
Profesionalism, pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din comunitatile 
vulnerabile", derulat de Direc ţ ia General ă  de Asistent ă  Social ă  ş i Protec ţ ia Copilului 
Influenţ ele 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 ră re pe clasificatia funetional ă  ş i economic ă , jar 
dup ă  aprobare vor fi operate in structura bugetului pe anul 2023, precum ş i in celelalte anexe ale 
bugetului jude ţ ului. 

Direcţ ia Buget Finanţ e 
	

Directia Investi ţ ii  i Servicii Publice 

Director executiv, 	 Director executiv adjunct, 
Mihaela Moroianu Mariana Stanciu 

Consilier, 	 Consilier, 
Diana Alexandra Laz ă r 
	

Ramona Antonela D mitru 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

