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-PRE$EDTNTE-

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrdre privind aprobarea execu{iei bugetului general al judeqului Ialomilu

lo trimestrul I, anul 2015

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii plenului Consiliului Judelean lalomitra se
propune aprobarea execuliei bugetului general al judelului lalomila la trimestrul I,
anul 2015.

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (12) din Legea nr. 273/20A6 privindfinanlele publice
locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obliga{ia
de a prezenta in Sedinld publicd, spre analizd qi aprobare de cdtre autoritdlile deliberative,
situalia incasdrii veniturilor bugetare qi a cheltuielilor aprobate prin buget, aferente fiecdrui
trimestru.

Execu{ia bugetara este prezentatd in detaliu tn anexele Raportului direcliei de
specialitate din cadrul Consiliului Judelean lalomila, atdt la secliunea de func{ionare, cdt Ei la
cea de dezvoltare.

Secliunea de funclionare prezintd situa{ia veniturilor necesare finan{drii cheltuielilor
curente Si pldli efectuate in primul trimestru, angajate Si folosite tn corelare cu veniturile
tncasate, iar la secliunea de dezvoltare sunt cuprinse veniturile Si cheltuielile executate
aferente programului investilional, in limitele angajamentelor legale qi bugetare ce au putut fi
asumate in trimestrul I al acestui an.

Procesul bugetar s-a derulat ln limitele creditelor bugetare autorizate pe fiecare
categorie de cheltuieli cu respectarea prevederilor legale rrtrftoare la execulia bugetard, iar
incasdrile la partea de venituri aufost superioare fo\d de cheltuielile efectuate.

Excedentul rezultat la data de 3 I .03.201 5 va fi utilizat pentru pldyi ce vor fi efectuate in
celelalte trimestre ale anului 2015.

Constatdnd cd proiectul de hotdrdre privind aprobarea execuliei bugetului general al
judelului Ialomila la trimestrul I, anul 2015, indeplineEte condiliile de necesitate, oportunitate

Si legalitate, propun Consiliului Jude{ean lalomi{a adoptarea lui tn forma qi conlinutul
prevdzute ln proiecl.
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