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PRESEDINTE

EXPANERE DE MOTIVE
la proiectul de hofirhre privind rectilicarea bagetului general al jude(ului lulomila'
pe anul 2014

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului JudeYeanlalomi{a se propune
rectificarea bugetuluigeneral al judelului lalomila, pe anul 2014.
Proiectul tndeplineEtecondiliile de legalitate, intrucdt institulia rectfficdrii bugetului local
este reglementatd de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, coroborate
cu Legea administralieipublice locale nr. 215/2001,republicatd,cu modificdrile Ei completdrile
ulterioare. Pe parcursul exerciliului bugetar, rectificarea bugetului local poate fi realizatd in
conditrii de echilibru, la propunerea fundamentatd a ordonatorului principal de credite, cLt
apr obarea autor itdlii deliberative.
(Jrmare analizei execuliei bugetare din data de 30.09.2014,raportat la nivelul incasdrilor
cdt Si la cel al cheltuielilor, a prioritdlilor apdrute qi solicitdrilor instituliilor s-a identificat
necesitateaoperdrii unor influenle tn bugetul propriu al judelului Si fn cel al instituliilor
subordonate,dupd cum urmeazd:
- bugetul propriu al jude{ului lalomilo se rectfficd la partea de venituri cu suma de
I18.787,00mii lei Si la cheltuielicu sumode 123.223,00mii lei, cu un deficitde 4.436,00mii lei;
- bugetul instituliilor subordonatese rectificd cu suma totald de I 1.254,30mii lei;
- bugetul activitdlilor finan{ate integral din venituri proprii al instituliilor subordonate se
aprobd in sumdde 1.480,00mii lei;
- fondul de rezervd bugetard ce este la dispozilia Consiliului Judelean Ialomila pe anul
2014 se majoreazdcu suma de 465,00mii lei.
in structura actuald a bugetului au fost introduse influenle fundamentate qi solicitate de
institulii Ei direcliile de specialitate tn concordanld cu activitdlile Ei acliunile ce Ie au in
responsabilitate,precum Si cu cerinlele impuse de noile octe normative din domeniul financiarfiscal care reglementeazdexeculiabugetelorde venituri Si cheltuieli ale instituliilor publice.
in anexa la proiectul de hotdrdre sunt reflectate influenlele propuse la partea de
venituri Si cheltuieli, iar dupd aprobare vor fi operate in structura bugetului pe anul 2014 qi tn
anexeleacestuia.
Avdnd in vedere cd rectificarea bugetului general al judelului lalomi{a, pe anul 2014,
indeplineEte condiyiile de necesitate, oportunitate Si legalitate, propun Consiliului Judelean
Ialomi{a adoptarea sa informa Ei conlinutul prevdzute in proiect.
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