ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului propriu
al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6009 din 02.09.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
Examinând:
- Raportul comun nr. 6007 din 02.09.2010 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei
Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice ;
- Raportul nr.6083 din 06.09.2010 al Comisiei economico-financiare, protecţia
mediului şi turism;
- Raportul nr.6089 din 06.09.2010 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, agricultură şi dezvoltare regională;
- Raportul nr.6042 din 03.09.2010 al Comisiei juridice şi de disciplină;
- Raportul nr.6069 din 06.09.2010 al Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate,
familie şi asistenţă socială;
- Raportul nr.6066 din 06.09.2010 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, sport,
colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe,
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.16/12.03.2010 privind
aprobarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 privind rectificarea bugetului de
stat pe anul 2010;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri
de reducere a cheltuielilor publice;
- prevederile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii
echilibrului bugetar;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare;

- prevederile adresei nr. 372583/2010 a Ministerului Finanţelor Publice transmisă de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa;
- prevederile adresei nr.107682/2010 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale;
- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2010,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2010,
la un nivel de 102.104,71 mii lei atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform pct. I din
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă utilizarea sumei de 400,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru suplimentarea prevederilor aferente
obiectivului ,,Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201B km 0+000 – km
19+000 pe traseul Ciochina – Orezu - Raşi”, necesară acoperirii cotei TVA.
Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010, la un nivel de 11.397,21 mii lei atât
la venituri, cât şi la cheltuieli, conform pct. II din anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 4 Se aprobă utilizarea sumei de 600,00 mii lei din fondul de rulment pentru
următoarele obiective de investiţii:
- Consolidarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia corp C, D, E –
Etapa I ………………………………………………………………... 300,00 mii lei;
- Modernizare DJ 212 Ţăndărei – Feteşti, km(83+075-100+915) şi Mihail Kogălniceanu
– DN 2A km(68+295-72+182) Etapa II ………………………………. 300,00 mii lei.
Art. 5 Se aprobă rectificarea bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara
bugetului local, pe anul 2010, la un nivel de 9.360,00 mii lei la cheltuieli, conform pct. III
din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre..
Art. 6 Influenţele prevăzute la art. 1, 2, 3, 4 şi 5 sunt detaliate în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 Se împuternicesc Direcţia Buget Finanţe şi Direcţia Urbanism, Amenajarea
Teritoriului şi Lucrări Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean

Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului propriu al judeţului
Ialomiţa, pe anul 2010, inclusiv în lista de investiţii şi în lista programelor.
Art. 8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, punerea în aplicare fiind asigurată
de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Art. 9 Prezenta hotărâre va fi comunicata prin grija Direcţiei Coordonare Organizare
şi publicată în Monitorul Oficial al Judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ
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Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Constantin STOENESCU
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