ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării pe bugete locale a unor sume defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2010
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1136 din 16.02.2010 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Raportul comun nr. 1139 din 16.02.2010 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei
Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrărilor Publice;
- Raportul nr.1356 din 24.02.2010 al Comisiei economico-financiare, protecţia
mediului si turism;
Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. 101339 din
09.02.2010,
În conformitate cu:
-prevederile art. 91 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- precizările Ministerului Finanţelor Publice nr. 370097/28.01.2010 cu privire la
definitivarea şi aprobarea bugetelor locale pe anul 2010;
-prevederile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe 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 repartizarea pe bugete locale a sumei de 12.380,00 mii lei,
reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2010, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte
de infrastructură care necesită cofinanţare locală, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă repartizarea pe bugete locale a sumei de 9.400,00 mii lei, din
cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010,
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură
care necesită cofinanţare locală, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 3 Se aprobă repartizarea pe bugete locale a sumei de 6.840,00 mii lei,
reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi
comunale pe anul 2010, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului unităţilor administrativteritoriale care au contractat produse lactate şi de panificaţie pentru acordarea acestora
elevilor şi preşcolarilor, pe anul 2010, după cum urmează:
- Consiliul Local al Municipiului Slobozia ……………………… 680,00 mii lei;
- Consiliul Local al Oraşului Amara ……………………………. 156,00 mii lei;
- Consiliul Local al Comunei Sfântu Gheorghe ………………... 40,00 mii lei.
Art. 5 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin direcţiile de specialitate, şi va fi
comunicată prin grija Secretarului judeţului, directorului Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Ialomiţa, prefectului judeţului şi consiliilor locale din judeţ.

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ
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Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Constantin STOENESCU

