
        
H O T Ă R Â R E 

privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 313 din 
29.12.2010 de modificare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010 

 

  
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 362 din 18.01.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 313 din 29.12.2010 

privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010, prin suplimentarea 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; 

 - Raportul nr. 253 din 12.01.2011 al Direcţiei Buget Finanţe;  
 - Raportul nr.518 din 24.01.2011 al Comisiei economico-financiare, protecţiei 

mediului şi turism; 
 - Raportul nr.512 din 24.01.2011 al Comisiei juridice şi de disciplină, 
 În conformitate cu : 
 - prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. f), din Legea administraţiei publice locale          

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010; 

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1379/2010 privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2010, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, rectificată; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1383/2010 privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2010, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării, 
rectificată, 

 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 validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 313 
din 29.12.2010  privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010, 
prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale. 
 

R O M Â N I A 
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 
 



Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

 Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcţia Buget Finanţe  din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Ialomiţa, căreia îi va fi comunicată prin 
grija Direcţiei Coordonare Organizare. 
 
 

PREŞEDINTE              
            Contrasemnează        

Vasile Silvian CIUPERCĂ               Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                                                                             Constantin STOENESCU  
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Adoptată astăzi 26.01.2011                                                                     
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