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. 6584 din 24.09.2010 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Raportul nr. 6585 din 24.09.2010 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr.6758 din 29.09.2010 al Comisiei economico-financiare, protecţia
mediului şi turism;
- Adresa nr. 14.277 din 16.09.2010 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale;
- Adresa nr. 12.960 din 21.09.2010 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa;
- Adresa nr. 64 din 26.07.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”,
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 Hotărârii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Situaţii de
Urgenţă Sud Muntenia nr. 2 din 14.09.2010 privind aprobarea cotizaţiei membrilor
asociaţiei, pe anul 2010;
- prevederile Hotărârii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Situaţii de
Urgenţă Sud Muntenia nr. 3 din 14.09.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al asociaţiei, pe anul 2010;
- prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 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 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 rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul
2010, la un nivel de 104.542,71 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform
anexei.
Art. 2 Se aprobă utilizarea sumei de 147,50 mii lei din fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru asigurarea contribuţiei proprii din
valoarea cheltuielilor eligibile, cheltuielilor neeligibile şi
TVA – ul corespunzător,
aferentă Proiectului “Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi a primului ajutor
calificat” derulat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud
Muntenia” şi pentru asigurarea cuantumului cotizaţiei Consiliului Judeţean Ialomiţa –
membru asociat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă
Sud Muntenia”.
Art. 3 Influenţele prevăzute la art. 1 şi art. 2 sunt detaliate în anexa la prezenta
hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art. 4 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, să introducă modificările şi completările în
structura bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010.
Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, punerea în aplicare
fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi publicată, prin grija Direcţiei Coordonare
Organizare, în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.
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