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EXPANERE DE MOTIVE
Ia proiectul de hotiirfire privind aprobarea rectiticdrii bugetului generol ul judegului

Ialomiqu,
pe anul 2015

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean lalomi{a se
propune rectificarea bugetului general al judelului lalomila, pe anul 2015.

Proiectul indeplineSte condiyiile de legalitate, intrucat institu{ia rectificdrii
bugetului local este reglementatd de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan{ele
publice locale, coroborate cu Legea administraliei publice locale nr.215/2001,
republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare. Pe parcursul exerciliului bugetar,
rectificarea bugetului local poate fi realizatd tn condilii de echilibru, la propunerea
fundamentatd a ordonatorului principal de credite, cLt aprobarea autoritdlii deliberative.

Referitor la partea de venituri, se propune majorarea unor categorii de venituri:
venituri din dividende, donalii qi sponsorizdri, precum qi majorarea veniturilor proprii, ln
corelalie cu incasdrile estimate a se realiza pentru perioada urmdtoare.

La capitolul cheltuieli, conform resurselor disponibile, se are tn vedere asigurarea
sumelor necesare pentru includerea in programul de investilii a unui nou obiectiv, pentru
achizilionarea de instituliile subordonate de aparaturd necesard unei bune funcliondri,
pentru acoperirea cheltuielilor de funclionare la Centrul de Asistenld Medico-Sociald
Fierbin{i-Ttrg, precum Ei pentru achizi[ionarea atestatelor de producdtor Si a carnetelor
de comercializare din sectorul agricol.

Rectificarea bugetului judelului Ialomila este detaliatd atdt la partea de venituri cdt
Si la partea de cheltuieli in raportul direc{iilor de specialitate din cadrul Consiliului
Judetrean lalomita.

in anexa la proiectul de hotdrare sunt reflectate influenlele propuse la partea de
venituri Si cheltuieli, iar dupd aprobare vorfi operate in structura bugetului pe anul 2015
qi tn anexele acestuia.

Avand in vedere cd rectificarea bugetului general al judelului lalomi{a, pe anul
2015, tndeplineste condiliile de necesitate, oportunitate Si legalitate, propun Consiliului
Judelean lalomi{a adoptarea sa in forma Si conlinutul prevdzute tn proiect.
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