HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului împrumutului intern al
județului Ialomița, pe anul 2014
Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:
‐ Expunerea de motive nr. 2336 din 14.03.2014 a Preşedintelui Consiliului
Județean Ialomița,
Examinând:
‐ Raportul comun nr. 2500 din 19.03.2014 al Direcției Buget Finanțe şi al
Direcției Investiții şi Servicii Publice;
‐ Raportul nr. 2656 din 26.03.2014 al Comisiei economico‐financiare şi
agricultură;
‐ Raportul nr. 2669 din 26.03.2014 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului şi turism;
‐ Raportul nr. 2679 din 26.03.2014 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistență socială şi familie,
În conformitate cu :
‐ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 8/30.01.2013 privind
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000 mii
lei;
‐ prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta
si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
‐ avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale aprobat prin Hotărârea
nr. 3504/19.02.2014;
‐ prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
‐ prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin.(3) lit. b)din Legea administrației
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 8/2013 privind
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne de 30.000 mii lei se
modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art.2 Se aprobă bugetul împrumutului intern al județului Ialomița pe anul
2014, pe secțiuni, capitole, titluri, articole şi alineate la venituri şi cheltuieli în sumă
de 17.000,00 mii lei, potrivit anexei nr. 2 care face partea integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 Se aprobă programul de investiții publice de interes județean finanțat
din împrumutul intern, pe anul 2014, potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către
direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița,
punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Județean Ialomița.
Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
aducerii la cunoştință publică.
Art.6 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ialomița,
urmând a fi publicată pe site‐ul Consiliului Județean Ialomița.

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ
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Contrasemnează,
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