
VENITURI – TOTAL             256.476 mii lei

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE             128.012 mii lei

Venituri proprii                 9.782 mii lei

Cote defalcate din impozitul pe venit               23.130 mii lei

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit               14.436 mii lei

Vărsăminte din sec

ț

iunea de func

ț

ionare pentru sec

ț

iunea

de dezvoltare

-28.606 mii lei

Sume defalcate din T.V.A.             107.369 mii lei

       -pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 

          la nivelul judeţelor

              10.258 mii lei

       -pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

         judeţene 

ș

i comunale

              10.632 mii lei

       -pentru echilibrarea bugetelor locale               86.479 mii lei

Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea

drepturilor acordate persoanelor cu handicap

                   891 mii lei

Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea unită

ț

ilor

de asisten

ț

ă medico-socială

                   310 mii lei

Subvenţii pentru act de colectare, transport, depozitare si

neutralizare a deseurilor de origine animala

                   700 mii lei

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE             128.464 mii lei

Vărsăminte din sec

ț

iunea de func

ț

ionare               28.606 mii lei

Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală               37.074 mii lei

Subvenţii de la bugetul de stat pentru proiecte finanţate

din fonduri externe nerambursabile

                5.516 mii lei

Sume primite de la U.E. pentru proiecte finanţate din

fonduri externe nerambursabile 

              25.901 mii lei

Sume din excedentul anilor anteriori               31.367 mii lei
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CHELTUIELI – TOTAL             256.476 mii lei

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE             128.012 mii lei

Autorităţi executive               16.297 mii lei

Alte servicii publice generale                 6.357 mii lei

Apărare naţională - Centrul Militar Judeţean                    353 mii lei

Ordine publică şi siguranţă naţională                    785 mii lei

Învăţământ                 7.552 mii lei

Învăţământ – Programul pentru şcoli al României                 4.774 mii lei

Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu”                    853 mii lei

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională                    195 mii lei

Alte cheltuieli în învă

ț

ământ                 1.730 mii lei

Sănătate                 4.719 mii lei

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia                 2.400 mii lei

Centrul de Asisten

ț

ă Medico-Socială Fierbin

ț

i-Târg                 2.019 mii lei

Alte ac

ț

iuni 

ș

i institu

ț

ii sanitare                    300 mii lei

Cultură, recreere şi religie               18.060 mii lei

Biblioteca Judeţeană “Ştefan Bănulescu”                 1.288 mii lei

Muzeul Agriculturii Slobozia                 2.106 mii lei

Muzeul Judeţean Ialomiţa                 2.265 mii lei

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale

                1.803 mii lei

Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”                 1.997 mii lei

Sport                 2.000 mii lei

Tineret                      50 mii lei

Culte religioase                 5.806 mii lei

Alte servicii în domeniul culturii                     745 mii lei

Asigurări şi asistenţă socială               49.627 mii lei

Reducerea şi controlul poluării                    300 mii lei

Programe de dezvoltare regională 

ș

i socială                 2.562 mii lei

Agricultură                 1.561 mii lei

Transporturi - Drumuri şi poduri               19.519 mii lei

Alte ac

ț

iuni economice                    320 mii lei

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE             128.464 mii lei

Autorităţi executive                 2.674 mii lei

Alte servicii publice generale                    176 mii lei

Apărare na

ț

ională                    294 mii lei

Ordine publică şi siguranţă naţională                      15 mii lei

Învăţământ                 1.027 mii lei

Sănătate                 7.127 mii lei

Cultură                 2.008 mii lei

Asisten

ț

ă socială                 7.003 mii lei

Locuinte, servicii şi dezvoltare publică                 4.000 mii lei

Protecţia mediului                    147 mii lei

Programe de dezvoltare regională şi locală               11.248 mii lei

Agricultură                      21 mii lei

Drumuri şi poduri               92.724 mii lei
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alte surse 

(PNDL/ UE)

(mii lei)

contribu

ț

ie 

proprie

(mii lei)

0 1 2 3 4=5+6+7 5 6 7

1 POR*) Modernizarea  drumurilor jude

ț

ene  

DJ 302 (km 13+865 - km 37+545 ) 

localită

ț

ile Drăgoeşti - Roşiori - 

Moviliţa - Dridu, DJ 101  (km 

52+100-37+600) localitatile Dridu-

Fierbin

ț

i Târg-limită jude

ț

 Ilfov,  DJ 

101 (km 52+100-59+700) Dridu - 

Jilavele 

ș

i DJ 402 (km 53+700 - 

61+740)  limită jude

ț

 Călăra

ș

i - 

proiectare, lucrări 

execu

ț

ie
115.127,74 28.000    24.500    3.500       -        

2 PNDL 

***)

Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 

101, km 52+759      

lucrări execu

ț

ie 10.445,39 3.385      3.275      110                    -       

3 PNDL 

***)

Modernizare 

ș

i reabilitare drum 

judeţean DJ 102 H, km 66+317 - 

78+862

lucrări execu

ț

ie 23.290,21 16.289    3.436      12.853     -        

4 PNDL 

***)

Modernizare DJ 201, Bue

ș

ti - 

Ivăne

ș

ti - Ion Ghica - Ciulni

ț

a - 

Cosâmbe

ș

ti - Mărcule

ș

ti,  km 

57+000 - 84+000

proiectare, lucrări 

execu

ț

ie
32.821,64 6.683      6.054      629          -        

5 PNDL 

***)

Modernizare DJ 201: Tronson I DN2  

Co

ș

ereni - Axintele - Orezu, km 

0+000 - 35+400  

proiectare, lucrări 

execu

ț

ie
83.912,51 12.769    12.057    712          -        

6 PNDL 

***)

Modernizare drum jude

ț

ean DJ 

203F, DN2C (Grivi

ț

a) - Smirna - 

Iazu - Scânteia - Valea Ciorii - 

DN21A, km 0+000 - km 25+350

proiectare, lucrări 

execu

ț

ie
48.427,00 10.090    9.315      775          -        

7 POR **) 

în evaluare

Modernizare DJ 306 limită jude

ț

ul 

Călăra

ș

i - Albe

ș

ti - Andră

ș

e

ș

ti - 

Gheorghe Doja - Crun

ț

i  intersec

ț

ie 

cu DJ 102H,  DJ 102 H intersec

ț

ie cu 

DJ 306 - Reviga - Cocora - 

intersec

ț

ie cu DJ 203E, DJ 203E 

intersec

ț

ie cu DJ 102H - Cocora - 

limită jude

ț

 Buzău

proiectare, lucrări 

execu

ț

ie 
     133.428,75     2.862      -           2.862                 -       

8 BL Modernizare drum jude

ț

ean DJ 213A 

Mărcule

ș

ti - Bucu, km 32+050 - km 

37+230

lucrări execu

ț

ie 9.092,00 6.758      -           6.758       -        

9 BL Modernizare drum jude

ț

ean 203E, 

Căzăne

ș

ti-Cocora, km 0+000-km 

12+800

lucrări execu

ț

ie 22.643,00 4.058      -           4.058       -        

10 BL Modernizare drum jude

ț

ean DJ 

102H, Colelia - Cocora,  km 45+400 - 

58+775

proiectare 426         -                      426               -       

11 BL Modernizare DJ 201,  tronson Orezu  

(intersec

ț

ie cu DJ201B)- Piersica - 

Bordu

ș

elu (ie

ș

ire din localitate), km 

35+400 - 45+500

expertiză, studii, 

DALI, proiectare
200         -                      200               -       

12 BL Studiu de trafic privind identificarea 

si evaluarea fluxurilor de calatori si a 

cerintelor de mobilitate ale 

colectivitatilor

studiu 120         -                      120               -       

13 BL Serviciul de recensamant al 

circulatiei rutiere pe drumurile aflate 

in administrarea judetului Ialomita

studiu 275         -                      275               -       

14 BL Expertiza tehnica in vederea stabilirii 

starii tehnice a podurilor aflate in 

administrarea judetului Ialomita

expertiză 140         -                      140               -       

15 BL Semnale-simbol de marcare a 

intrărilor/ ie

ș

irilor rutiere din jude

ț
studii, documenta

ț

ii, 

SF, PT+DE, avize
225         -           225          -        

TOTAL

(mii lei)

par

ț

ial autofi- 

nan

ț

ate

(mii lei)

Program Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de transport rutier

Nr. 

crt.

Valoare obiectiv de 

investiţii

 (mii lei)

buget local

Program 2019

din care:

Obiectivul de investiţii
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alte surse 

(PNDL/ UE)

(mii lei)

contribu

ț

ie 

proprie

(mii lei)

0 1 2 3 4=5+6+7 5 6 7

TOTAL

(mii lei)

par

ț

ial autofi- 

nan

ț

ate

(mii lei)

Nr. 

crt.

Valoare obiectiv de 

investiţii

 (mii lei)

buget local

Program 2019

din care:

Obiectivul de investiţii

16 BL Platforme de cantarire auto pe 

drumurile judetene

platforme cântărire 400         -                      400               -       

17 BL Realizarea de trotuare in localită

ț

ile 

care sunt traversate de drumurile 

jude

ț

ene

studii, documenta

ț

ii, 

PT+DE, avize
44           -                        44               -       

18 POR *) Modernizarea, extinderea şi dotarea 

Unităţii de Primire Urgenţe  din 

cadrul  Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Slobozia 

proiectare, lucrări 

execu

ț

ie
7.472,77 357         216         141          -        

19 POR **) 

în evaluare

Reabilitarea, modernizarea 

ș

i dotarea 

Ambulatoriului din cadrul Spitalului 

Jude

ț

ean de Urgen

ț

ă Slobozia

proiectare, lucrări 

execu

ț

ie  
       17.490,00     552         -           552          -        

20 PNDL 

***)

Construirea Blocului Operator din 

cadrul Spitalului Jude

ț

ean de 

Urgen

ț

ă Slobozia

proiectare, lucrări 

execu

ț

ie
63.843,07 2.537      1.537      1.000       -        

21 PNDL 

***)

Modernizarea 

ș

i dotarea incintei 

clădirii Spitalului Jude

ț

ean de 

Urgen

ț

ă Slobozia

proiectare 60.798,17 1.720      1.400      320          -        

22 POR *) Imbunătă

ț

irea accesului popula

ț

iei 

din jude

ț

ele Prahova 

ș

i Ialomi

ț

a la 

servicii medicale de urgen

ț

ă

servicii de informare 
ș

i publicitate
3831,74 65           63                          2               -       

23 POR *) Asigurarea accesului la  servicii de 

sănătate în regim ambulatoriu pentru 

popula

ț

ia jude

ț

ului Ialomi

ț

a

servicii de informare 
ș

i publicitate            

management de 

proiect

7263,65 86           84                          2               -       

24 BL Amenajare heliport în cadrul 

Spitalului Jude

ț

ean de Urgen

ț

ă 

Slobozia

studii, SF, avize, 

PT+DE
480         -                      480               -       

25 BL Amenajare centru de îngrijiri 

paleative

audit energetic, 

DALI, PT+DE, 

PAC

230         -                      230               -       

26 BL Construirea 

ș

i dotarea blocului 

alimentar 

ș

i a spălătoriei aferente din 

cadrul Spitalului Jude

ț

ean de 

Urgen

ț

ă Slobozia

studii, SF, avize, 

PT+DE, PAC
300         -                      300               -       

27 BL Intocmire Plan Urbanistic Zonal 

reabilitare, modernizare si extindere 

Spital Judetean de Urgenta

plan 50           -                        50               -       

28 POR *) Reabilitarea monumentului istoric 

ș

i 

de arhitectură Conacul Bolomey

Cosâmbesti 21.801,12 536         364         172          -        

29 POR *) Restaurarea 

ș

i conservare Biserica

de Lemn ,,Sfântul Nicolae,,

Slobozia 2.526,14 159         48           111          -        

30 POR *) Reabilitarea 

ș

i punerea în valoare a 

monumentului istoric ,,Ora

ș

ul de 

Floci,,

Giurgeni 12.193,06 322         188         134          -        

31 POR Cresterea eficientei energetice a 

cladirii Complexului de Servicii 

Sociale Slobozia DGASPC

proiectare, lucrări 

execu

ț

ie
2.724,00 2.724      2.488      236          -        

32 POPAM Construire adăpost pescăresc pentru 

îmbunătă

ț

irea siguran

ț

ei pescarilor

proiectare, lucrări 

execu

ț

ie
2.273,43 1.269      964         305          -        

33 BL Cre

ș

terea eficien

ț

ei energetice a 

Clădirii Administrative din strada 

Răzoare nr. 3

redepunere cerere 

finan

ț

are
         4.092,25     124         -           124                    -       

Program Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea patrimoniului cultural

Program Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea patrimoniului public

Program Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de sănătate
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alte surse 

(PNDL/ UE)

(mii lei)

contribu

ț

ie 

proprie

(mii lei)

0 1 2 3 4=5+6+7 5 6 7

TOTAL

(mii lei)

par

ț

ial autofi- 

nan

ț

ate

(mii lei)

Nr. 

crt.

Valoare obiectiv de 

investiţii

 (mii lei)

buget local

Program 2019

din care:

Obiectivul de investiţii

34 BL Cre

ș

terea eficien

ț

ei energetice pentru 

Clădirea Comandamentului - Pavilion 

A    (Centrul Militar Jude

ț

ean 

Ialomi

ț

a)

redepunere cerere 

finan

ț

are
         5.290,99     167                      -                  167               -       

35 BL Cre

ș

terea eficien

ț

ei energetice a 

Sediului Muzeului Jude

ț

ean Ialomi

ț

a

redepunere cerere 

finan

ț

are
         5.225,73     144                      -                  144               -       

36 BL Cre

ș

terea eficien

ț

ei energetice a 

Căminului 

ș

coală Slobozia CP5-

clădire 

ș

coală 

ș

i clădire sală de sport 

(Liceul Tehnologic Special ,,Ion 

Teodorescu,, Slobozia)

redepunere cerere 

finan

ț

are
         4.116,86     167         -                      167               -       

37 BL Cre

ș

terea eficien

ț

ei energetice a 

clădirii  Centrului Cultural UNESCO 

"Ionel Perlea"

redepunere cerere 

finan

ț

are
       11.880,70     303         -                      303               -       

38 BL Centru multifunc

ț

ional Amara expertiză, 

documenta

ț

ie, SF, 

PT+DE, avize

425         -           425          -        

39 BL Amenajare curte interioară - Liceul 

Tehnologic Special "Ion Teodorescu" 

Slobozia

studii, SF, avize, 

PT+DE
170         -                      170               -       

40 BL Acces in învă

ț

ământul general 

obligatoriu (clasele I-VIII, inclusiv 

nivelul clasei pregătitoare) pentru 

elevii cu CES

documenta

ț

ii, SF,  

consultan

ț

ă cerere 

finan

ț

are

193         -                      193               -       

41 BL Compartimentări interioare 

ș

i 

montare lift exterior la Centrul pentru 

Persoane Vârstnice - Fierbin

ț

i Târg - 

etapa a II-a - Recompartimentări 

interioare

repara

ț

ii capitale 2.189      -                   2.189               -       

42 BL Inchiderea centrelor de plasament 

provenite din casele de copii

documentatii 30           -                        30               -       

43 BL Dotari independente aparat specialiate 

ș

i 

institu

ț

ii 

subordonate

3.867      -                   2.615         1.252     

44 BL Strategia de dezvoltare a judetului 

Ialomita

strategie 65                        -                    65               -       

45 BL Plan de men

ț

inere a calită

ț

ii aerului plan 47           -                        47               -       

46 BL Asisten

ț

ă tehnică pentru elaborarea 

Planului Jude

ț

ean de Gestionare a 

De

ș

eurilor in judetul Ialomita (2019-

2025)

plan 100         -                      100               -       

47 BL Amenajare peisagistica Adapost 

pescaresc Giugeni

proiect 30           -                        30               -       

48 BL Actualizarea Planului de Amenajare 

a Teritoriului Jude

ț

ean - PATJ 

Ialomi

ț

a

studiu 334         -                      334               -       

49 BL Valorificarea apei cu poten

ț

ial termal 

si balnear, resursă naturală din 

comuna Giurgeni, jude

ț

ul Ialomi

ț

a

documenta

ț

ii licen

ț

ă 

explorare
50           -                        50               -       

50 BL Instalatie de neutralizare a deseurilor 

de origine animala 

consultan

ț

ă cerere 

finan

ț

are, 

documenta

ț

ie

14           -                        14               -       

51 BL Instalatie de dezinfectie si dezinsectie 

Ialomita

consultan

ț

ă cerere 

finan

ț

are, 

documenta

ț

ie

7             -                          7               -       

Planuri strategice de dezvoltare durabilă

Program Dezvoltarea capacită

ț

ii administrative
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alte surse 

(PNDL/ UE)

(mii lei)

contribu

ț

ie 

proprie

(mii lei)

0 1 2 3 4=5+6+7 5 6 7

TOTAL

(mii lei)

par

ț

ial autofi- 

nan

ț

ate

(mii lei)

Nr. 

crt.

Valoare obiectiv de 

investiţii

 (mii lei)

buget local

Program 2019

din care:

Obiectivul de investiţii

52 POCA Implementarea Cadrului Comun de 

Autoevaluare -Garan

ț

ia unei 

administra

ț

ii eficiente în slujba 

cetă

ț

eanului

proiect             598,05     200         196                        4               -       

53 BL Simplificarea procedurilor 

administrative si reducerea 

birocratiei la nivelul Consiliului 

Judetean Ialomita prin digitizarea 

proceselor de administrare a 

documentelor si retrodigitizarea 

arhivei

consultan

ț

ă cerere 

finan

ț

are
65                        -                    65               -       

54 POCU Programul "Re

ț

eaua jude

ț

eană VIP - 

Voluntariat ini

ț

iative - profesionalism 

pentru integrarea 

ș

colară 

ș

i socială a 

copiilor vulnerabili" DGASPC

proiect 3             -                          3               -       

55 POCA Progres in calitatea ingrijirii 

alternative a copiilor - Reducerea 

numărului de copii 

ș

i tineri plasa

ț

i în 

institu

ț

ii prin consolidarea re

ț

elei de 

asisten

ț

i maternali - TEAM UP 

DGASPC

proiect 1.065      1.043                   22               -       

56 POCA Venus-Impreună pentru o via

ț

ă în 

siguran

ț

ă DGASPC

proiect 379         371                        8               -       

57 BL Asocia

ț

ia de Dezvoltare 

Intecomunitară 

2018: 4500 mii;

2019: 5000 mii lei
9.500              9.500     

58 BL Spitalul Jude

ț

ean de Urgen

ț

ă 

Slobozia

260 mii aparatură 

Anatomie 

patologică, 115 mii 

lei repara

ț

ii capitale; 

114 mii lei aparatură 

medicală 10% 

Ministerul Sănătă

ț

ii

489                    489     

59 BL Spitalul Municipal Urziceni ecocardiograf 180                    180     

60 BL Spitalul Oră

ș

enesc 

Ț

andărei documenta

ț

ie 

tehnică pentru 

cerere finan

ț

are 

modenizare

46                        46     

61 BL Municipiul Slobozia re

ț

ea alimentare apă 4.000              4.000     

62 BL Sus

ț

inere organiza

ț

ii 

nonguvernamentale

Învă

ț

ământ 300                    300     

64 BL Sus

ț

inere organiza

ț

ii 

nonguvernamentale

Sănătate 300                    300     

65 BL Sus

ț

inere organiza

ț

ii 

nonguvernamentale

Culte religioase 300                    300     

66 BL Sus

ț

inere organiza

ț

ii 

nonguvernamentale

Mediu 300                    300     

67 BL Sus

ț

inere organiza

ț

ii 

nonguvernamentale

Sport 2.000              2.000     

68 BL  Stimulare cre

ș

tere natalitate Asisten

ț

ă socială 2.000              2.000     

Valoare totală proiecte aparat specialitate CJI: 647.545           mii lei

din care: 137.774           mii EUR

*) POR semnate 170.217           mii lei

36.216             mii EUR

**) POR în evaluare 150.919           mii lei

32.110             mii EUR

Alte programe
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alte surse 

(PNDL/ UE)

(mii lei)

contribu

ț

ie 

proprie

(mii lei)

0 1 2 3 4=5+6+7 5 6 7

TOTAL

(mii lei)

par

ț

ial autofi- 

nan

ț

ate

(mii lei)

Nr. 

crt.

Valoare obiectiv de 

investiţii

 (mii lei)

buget local

Program 2019

din care:

Obiectivul de investiţii

***) PNDL 323.538           mii lei

68.838             mii EUR

 POCA semnate 598                  mii lei

127                  mii EUR

 POPAM semnate 2.273  mii lei

483                  mii EUR
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