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PRE$EDINTE Nr. 8442 din 28.11.2013

F)rPUNERE DE MOTIVE
Ia proiectul de hotiirflre privind validarea Dispoziliilor Pregedintelui Consiliului
Judelean lalomita nr. 134 din 30.10.2013, nr. 136 din 04.11.2013 gi nr. ItH din
19.11.2013 de majonare a bugetului propriu al judelului lalomila gi rectificarea

bugetului general al judelului lalomila, pe anul 2013

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean lalomila
se propune validarea Dispoziliilor Pregedintelui Consiliului Jude{ean lalomila
nr. 134 din 30.10.2013, nr. 136 din 04.11.2013 gi nr. 144 din 19.11.2013 de
majorare a bugetului propriu aljudelului lalomila gi rectificarea bugetului general al
jude[ului lalomila, pe anul 2013.

Conform prevederilor art. 82 din Legea 2rc/2AAO privind finanlele publice
locale, cu modificdrile gi completdile ulterioare, cu sumele alocate de la bugetul
de stat se majoreazd bugetele locale prin dispozi[ie a autoritdlii executive, potrivit
legii, urmdnd ca la prima gedinla a autoritdlii deliberative sd se valideze
mod ificdrile respective.

Proiectul de hotdrdre are in vedere urmdtoarele:
- validarea Dispozi[iilor Pregedintelui Consiliului Jude[ean lalomi[a

nr. 134 din 30.10.2013, nr. 136 din 04.11.2013 gi nr. 144 din 19.11.2013 prin care
bugetul propriu al judelului lalomila a fosf majorat cu suma totald de 3.340,00 mii
lei, potrivit detalierii din articolele 1-3 ale proiectului de hotdrilre;

- alocarea sumei de 90,00 mii lei din fondul de rezerud bugetard pentru
finanlarea unor cheltuieli ale Spitalului Jude,tean de Urgen,tdt Slobozia;

- repartizarea sumei de 125,00 mii lei Episcopiei Sloboziei gi Caldragilor;
- utilizarea din excedentul anului precedent a unor sume pentru

acoperirea definitivdt a eventualelor deficite ale secliunilor de funclionare gi
dezvaltare in anul 2013, in limita sumei de 130,00 mii lei;

in structura actuald a bugetutui au fost introduse inftuenle fundamentate
gi solicitate de institulii gi direcliile de specialitate, in concordantd cu activitd[ile gi
ac[iunile de care rdspund.
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in anexa la proiectul de hotarilre sunt reflectate influen[ete propuse ta
partea de venituri gi cheltuieli, iar dupd aprobare vor fi operate in structura
bugetului pe anul 2013 giin celelalte anexe.

Constatdnd cd sunt indeplinite condiliile de legalitate gi oportunitate, propun
Consiliului Judelean lalomila aprobarea hotdrdrii in forma gi conlinutul prezentate
in proiect.
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