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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hofirilre privind uprobarea

bugetului generul al jude(ului lulomilu, pe anul 2015

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean lalomila se
propune aprobarea bugetului general al jude{ului lalomila, pe anul 2015 Si cuprinde
bugetul general centralizat, bugetul propriu al judelului lalomila, programul de
investilii Si sinteza programelor, precum Si bugetele instituliilor subordonate.

Bugetul judelului pentru anul 2015 a fost elaborat pe cele doud secliuni, de

funclionare Si de dezvoltare, iar potrivit normelor de construclie bugetard veniturile
sunt prezentate pe surse de provenienld Si cheltuielile pe categorii, grupate dupd
natura lor economicd Si destinalia acestora.

La intocmirea proiectului bugetului propriu al judelului lalomila pe anul 2015
au fost respectate obiectivele prioritare stabilite fn ilocumentul strategic referitor la
dezvoltarea jude{ului lalomila tn perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020,
prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pentru anul 2015, ale Legii
nr. 273/2006 privind finan,tele publice locale, cu modificdrile Si completdrile
ulterioare, ale precizdrilor Ministerului Finanlelor Publice nr. 415001/05.01.2015
privind definitivarea Si aprobarea bugetelor locale, ale precizdrilor Ministerului
Muncii, Familiei Si Protecliei Sociale Si Persoanelor Vdrstnice nr. I49l/23.01.2015 cu
privire la sumele alocate pentru finanlarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap qi ale precizdrilor Ministerului Agriculturii Si Dezvoltdrii Rurale
107214/13.01.2015 cu privire la subvenlia alocatd pe anul 2015 Camerei Agricole
Judelene lalomila.

Ordonanla de tJrgenld a Guvernului nr. 63/2010, modificdnd Legea
nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile Si completdrile
ulterioare, redefineSte principiul echilibrului bugetar, potrivit cdruia cheltuielile unui
buget se acoperd integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor
precedenli, excedent ce poate fi utilizat pentru finanlarea cheltuielilor secliunii de
dezvoltare Si pentru acoperirea temporard a golurilor de casd.

Cheltuielile pe destinalii, acliuni, progrome Si proiecte s-au ,realizat in
concordanld cu atribuliile instituliilor qi au fost fundamentate, dimensionate pi
repartizate de ordonatorul principal de credite tn strdnsd corelare cu posibilitdlile de
realizare a veniturilor estimate.

Structura bugetului propriu al judelului lalomila pe cele doud secliuni(de

funclionare Si de demoltare) este sintetizatd la partea de venituri Si cheltuieli in
raportul direcliei de specialitate a Consiliului Judelean lalomi{a.



Trebuie Jdcutd o menliune speciald referitor la bugetul anului 2015, care
cuprinde sume necesere realizdrii unor documentalii tehnico-economice ce vor sta la
baza formuldrii unor cereri de finanlare tn vederea accesdrii fondurilor europene prin
Programul Operalional Regional 2014-2020 pentru obiective de investilii in domeniile:
infrastructurd rutierd, asistenld sociald, culturd, proteclia mediului, promovarea
turismului.

Sumele aferente activitdlilor Si programelor instituliilor sunt eviden[iate in
anexele la proiectul de hotdrdre, tn lista de investi{ii Si in lista programelor formulate
Si propuse de fiecare ordonator de credite.

Bugetul general, detalierea cheltuielilor, bugetele instituliilor, programele
propuse de acestea Si programul de investi{ii sunt prezentate in anexele nr. I - I5.

Proiectul de buget propus poate fi ajustat pe parcursul procesului bugetar al
anului 2015 prin rectfficdri bugetare, cu modificdrile cerute de evolulia situaliei
macroeconomice care poate afecta gradul de incasare a veniturilor, precum Si in

funclie de modificdrile apdrute in derularea proiectelor propuse afi realizate.
Constatdnd cd sunt indeplinite condiliile de oportunitate qi legalitate privind

aprobarea bugetului general al judelului lalomila pe anul 2015, propun Consiliului
Judelean Ialomila adoptarea lui tnforma Si conlinutul prevdzute tn proiect.
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