
 
        

 
 
 
 
 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea  bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011 

 
  
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.854 din 08.02.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul comun nr.853 din 08.02.2011 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei 
Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice ; 
 - Raportul nr. 981 din 11.02.2011 al Comisiei economico-financiare, protecţia 
mediului şi turism; 

- Raportul nr.960 din 10.02.2011 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism, agricultură, şi dezvoltare regională;  
 -  Raportul  nr.987 din 11.02.2011 al Comisiei juridice şi de disciplină; 
 - Raportul nr.986 din 11.02.2011 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, 
sport,colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;  
 - Raportul nr.955 din 10.02.2011 al Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate, 
familie şi asistenţă socială,  

În conformitate cu: 
 - prevederile art.91 alin.(1) lit.b) alin.(3) lit. a) şi art.104 alin.(4) lit.b) din Legea 
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. 286/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2011; 
 - precizările Ministerului Finanţelor Publice nr. 374180/29.12.2010 privind 
definitivarea şi aprobarea bugetelor locale; 

- adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1051/27.01.2011 cu 
privire la sumele alocate pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 

- adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 99220/10.01.2011 cu 
privire la subvenţia alocată pe anul 2011 Camerei Agricole Ialomiţa;  

- adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. 100614/12.01.2011 
privind repartizarea sumelor conform Legii bugetului de stat pe anul 2011,   

R O M Â N I A 
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 



 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă bugetul general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, la venituri în 
sumă de 100.287,00 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 100.287,00 mii lei, potrivit 
anexelor nr. 1-11 cumulate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Se aprobă bugetul general consolidat al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, 

potrivit anexei nr.1 şi bugetul propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2011, pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 95.514,00 mii lei şi 
la cheltuieli în sumă de 100.287,00 mii lei, potrivit anexelor nr. 2, 3 şi 4. 

 
Art.3 Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent în cuantum de             

5.273,00 mii lei, a sumei de 4.773,00 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii 
de dezvoltare. 

 
Art.4 Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a unor sume pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2011, în limita sumei de            
500,00 mii lei. 

 
Art.5 Se aprobă bugetul instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011, pe 
capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, în sumă totală de 11.885,00 mii 
lei, potrivit anexelor nr. 5, 6, 7. 

 
Art.6 Se aprobă Programul de investiţii publice pe anul 2011, potrivit            

anexei nr. 8. 
 
Art.7 Se aprobă Sinteza programelor pe anul 2011, potrivit anexei nr. 9. 
 
Art.8(1) Se aprobă asocierea judeţului Ialomiţa cu persoane juridice române, în 

vederea realizării şi/sau sprijinirii programelor/proiectelor/acţiunilor de interes public 
judeţean, prevăzute în anexa nr. 10. 

(2) Se aprobă alocarea sumei de 148,00 mii lei din bugetul propriu al judeţului 
Ialomiţa pentru realizarea şi/sau sprijinirea programelor/proiectelor/acţiunilor de interes 
public judeţean, conform detalierii prevăzute în anexa nr. 10. 

(3) Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze 
contractele de asociere cu persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 10. 

 
Art.9 Se aprobă numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, 

potrivit anexei nr. 11. 
 



 
 
Art.10(1) Se aprobă repartizarea sumei de 300,00 mii lei pentru susţinerea cultelor 

religioase ale judeţului Ialomiţa. 
(2) Suma prevăzută la alin.(1) va fi alocată Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor 

pentru completarea fondurilor necesare realizării lucrărilor de pictură în tehnică „mozaic 
bizantin” la Catedrala Episcopală din Slobozia, pe baza unui memoriu justificativ 
fundamentat în condiţiile legii. 

 
Art.11 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile 

de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile 
subordonate, punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 
Art.12 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică.  
 
Art.13 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, 

direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiilor 
implicate, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi în Monitorul 
Oficial al judeţului Ialomiţa.  

 
         
                  PREŞEDINTE,                                        

                  Contrasemnează, 
        Vasile Silvian CIUPERCĂ                      Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                            Constantin STOENESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 6                                                                                                                                                             
Adoptată la Slobozia                                                                        
Astăzi 14.02.2011                                                                                                                              


