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-PRESEDINTE- Nr. 3294 din 21.04.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrfrre privind aprobarea contului anual de uecalie a bugetului

propriu al judelalai lalomitra gi a situaliilorfinanciare pe nnul 2014

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean lalomila se
propune aprobarea contului anual de execu(ie a bugetului propriu al judelului
Ialomila Si a situaliilorfinanciare pe anul 2014.

Propunerea este fundamentatd pe prevederile art. 104 alin.(4) lit. b) din Legea
administraliei publice locale nr. 215/2001, republicatd; cu modificdrile Si completdrile
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privindfinantrele
publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, potrivit cdrora, preqedintele
consiliului jude{ean, tn calitate de ordonator principal de credite, tntocmeSte qi
prezintd spre aprobare autoritdlii deliberative, pAnd h data de 3l mai a anului
urmdtor, contul anual de execulie a bugetului judelului.

Prin anexa la proiectul de hotdrdre :
- se propune aprobarea execulie la data de 31.12.2014 a bugetului local, a

bugetului creditelor interne ;i cea a bugetelor instituliilor finanlate par{ial,
respectiv integral din venituri proprii, pe de o parte, iar, pe de altd parte,

- se prezintd situa[iile financiare anuale Si raportul anual de performanld cu
privire la programele derulate tn cursul anului 2014.

Bugetul propriu al judefului Ialomila pe anul 2014 a fost elaborat, aprobat Si
executat tn concordanld cu prevederile legii finanlelor publice locale, ale legii
bugetului de stat pe anul 2014 qf ale celorlalte acte normative ce privesc
domeniul bugetar. Datele cu caracter economicofinanciar din anexele proiectului de
hotdrdre sunt detaliate tn raportul direclie de specialitate, inclusiv pe domeniile de
activitate (asistenld sociald, tnvdydmdnt, culturd, recreere, religie, sdndtate, reparalii,
tntrelinere Si modernizare drumuri judelene).

Consiliul Judelean lalomila a tnregistrat la 31.12.2014 un rezultat de naturq
excedentului bugetar tn cuantum de 5.849.018 lei, din care suma de 10.276.789 lei ca
excedent al secliunii de funclionare, iar suma de 4.427.771 lei ca deficit pentru
s ec{iunea de dezvoltare.
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Din creditul intern aufostfi.nanlate cu suma totald de 9.706.749 lei continuarea
obiectivelor de irwestQii aprobate : modernizarea a doufi drumuri judeygne ( DJ 201 ;i
DJ 213), podul peste rdul Prahova la Dridu, respectiv consolidnrea Spitalului
Jude{ean de Urgenld Slobozia.

Pe qnsamblu, administrarea Si utilizarea resurselor s-a Jdcut cu respectarea
prevederilor legiifinanlelor publice locale Ei a legii contabilitdlii, utilizdnd indicatorii
din sistemul finanlelor publice Si respectdnd procedurile Si principiile contabile
specifice. Situaliile financiare anuale tntocmite la 31.12.2014 au fost elaborate tn
concordanld cu Ordinele Ministerului Finnnlelor Publice nr. 1780/2014 Si
nr.96/2015.

Constatdnd cd sunt tndeplinite conditriile de legalitate Si oportunitate, propun
Consiliului Judelean lalomi(a adoptarea hotdrdrii tn .for*o Ei confinutul
prezentate in proiect.
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