
ffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiwffiK-m#
#sMs$hffi ffi L dtu$ffiffiKffi&ru ffiL#w$we ffi

-PRE$EDINTE- Nr.2070 din 26.03.2013

EXPU]VERE DE MOTIVE
la proiectul de hofirAre privind uproburea

bugetului generul al iudelului lalomi{a, pe unul 2013

Prin proiectul de hotdrdre supxts dezbaterii Consiliului Jude[ean lalomila se

propune aprobarea bugetului general al judelului lalomila, pe anul 2013 Si cuprinde

bugetul general centralizat, bugetul propriu al judelului lalomila, prograntul de

investilii Si sinteza progt'amelor, precum qi bugetele instituliilor subordonate.
Bugetul judelului pentru anul 2013 a fost elaborat pe cele doud secliuni, de

func{ionare qi de dezvoltare iar potrivit normelor de construclie bugetard veniturile

sunt prezentate pe surse de provenienld Si cheltuielile pe categorii, grupate dupa

natura lor economicit Si destinalia acestora.
La intocmirea proiectului bugetului propriu al judelultd lalomila pe anul 2013

au fost respectate obiectivele prioritare stabilite in docuntentul strategic referitor la

dezvoltarea judelului Ialomila tn perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020,

prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pentru anul 2013, ale Legii

nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile ,si completdrile

ulterioare, ale precizdrilor Ministerului Finanlelor Publice nr. 350189/25.02.2013
privind definitivarea Si aprobarea bugetelor locale gi adresa nr. 350618/06.03.2013,

ale precizdrilor Ministerului Muncii, Familiei Si Protec{iei Sociale Ei Persoanelor

Vdrstnice nr. 3757/04.03.2013 cu privire la sumele alocate pentru finanlarea
drepturilor acordate persoanelor cu handicap, ale precizdrilor Ministerului

Agriculturii Si Dezvoltarii Rurale nr. 123441/13.03.2013 cu privire la subvenlia

alocatd pe anul 2013 Camerei Agricole Judelene lalomila, adresa Ministerului

Sdndtdfii nr. 1237/21.03.2013 cu privire la subvenlia alocatd pe anul 2013 Centrului

de Asistenld Medico- Sociald Fierbinli Tdrg, precum Si ale adresei Direcliei Generale

a Finanlelor Publice lalomila nr. 103445/28.02.2013 privind repartizarea sumelor

conform Legii bugetului de stat pe anul 2013.
Ordonan{a de Llrgenld 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 sec{iunii de

dezvoltare Si pentru acoperirea temporard a golurilor de casd.

Cheltuielile pe destinalii, acliwni, programe qi proiecte s-au realizat in

concordan{d cu atribuliile instituliilor Si au fost fundamentate, dimensionate qi



repartizate de ordonatoru.l principal de credite in strdnsd corelare ctt posibilitdlile de

realizare a veniturilor estimate.
Bugetul propriu al judelului Ialomila se structureazd in:
- Secliunea defunclionare - venituri proprii(6.750,00 mii lei), cote defalcate din

impozitul pe venit (15.758,00 mii lei), sume defalcate din T.V.A (36.048,00 mii lei),

sume din cota de 18,5'%(6.997,00 mii lei), subvenlii de la bugetul de stat pentru

finanlarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (26.815,00 mii lei), subvenlii

de la bugetul de stat pentrufinanlarea unitd{ilor de asistenld medico - sociald (175,00

mii lei) subvenlii de.la bugetul de stat pentrufinanlarea camerelor agricole (205,00 mii

lei), sume primite in cadrul FEGA G9,A0 mii lei),alte transferuri voluntare (9,00 mii

lei), vdrsdminte pentru secliun.ea de dezvoltare ( -9.612,00 mii lei);

- Sec{iunea de dezvoltare vdrsdminte din secliunea de funclionare
(9.612,00 mii lei), sume primite de la LIE - programe comunitare finanlate in perioada

2007 - 2013 (32,00 mii lei).
Pr opuner ile de cheltuieli au urmdto ar ea s tructur d funclionald :
- Secliunea de funclionare - autoritdli executive(4.600,00 mii lei), alte servicii

publice generale (1.497,00 mii lei), tranzaclii privind datoria publicd Si imprumuturi

(7.900,00 mii lei), apdrare nalionald - Centrul Militar Jude{ean (215,00 mii lei), ordine

publicd Si siguranld nalionald (164,00 mii lei), invdldmdnt (9.846,00 mii lei),sdndtate
(341,00 mii lei), culturd, recreere Si religie (6.380,00 mii lei), asigurdri Si asistenlci

sociald(43.844,a0 mii lei), reducerea Si controlul poludrii (32,00 mii lei), agriculturd

(205,00 mii lei), drumuri Si poduri (7.660,00 mii lei);

- Sec{iunea de dezvoltare - autoritdli executive (2.680,00 mii lei), asistenld

sociald (101,00 mii lei), proteclia mediului (312,00 mii lei), programe de dezvoltare

regionald Si locald (80,00 mii lei), drumuri Si poduri ( 5.584,00 mii lei) Si programe de

dezv ol tare mul tifunclionale ( 3 . 6 3 2, 0 0 mii lei).
Sumele aferente activitdlilor Si programelor instituliilor sunt evidenliate in

anexele la proiectul de hotdrdre, in lista de investilii Si in lista programelor formulate

Si propuse de fiecare ordonator de credite.
Bugetul general, detalierea cheltuielilor, bugetele instituliilor Ei programele

propuse de acestea, bugetul creditului qi programul de investilii sunt prezentate in

anexelenr. I - l l .
Proiectul de buget propus poate fi ajustat pe parcursul procesului bugetar al

anului 2013 prin rectfficdri, cu modificdrile cerute de evolulia situaliei

macroeconomice care poate afecta gradul de incasare a veniturilor, precum Si in

funcyie de modificdrile apdrute in derularea proiectelor propuse afi realizate.

Constatdnd cd sunt indeplinite condiliile de oportunitate Si legalitate privind

aprobarea bugetttlui general al judelului Ialomila pe anul 2013, propun Consiliului

Judelean lalomi{a adoptat ea lui informa Si conlinutul prevdzute tn proiect.
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