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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea rectificării bugetului general  

al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7006 din 21.08.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar 

faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Raportul comun nr. 7008 din 24.08.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi al Direcţiei 

Investiţii şi Servicii Publice; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 20 din 28.07.2015 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2015; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 27 din 30.06.2015 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare; 

 - Ordinul comun nr. 476/922 din 2015 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice şi al Ministerului Finanţelor Publice pentru modificarea anexei la 

Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor 

publice nr. 159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal 

aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, 

pe judeţe şi municipiul Bucureşti; 

 - Adresa nr. 115735 din 12.08.2015 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu 

privire la majorarea subvenţiei pentru Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa pe anul 2015; 

 - Adresa nr. 234436 din 17.08.2015 a Administraţiei Judeţene A Finanţelor Publice 

Ialomiţa cu privire la suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al Judeţului 

Ialomiţa pe anul 2015, 

 În conformitate cu : 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin.(3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin.(4) lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7/10.02.2015 privind adoptarea 

bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului  propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2015, pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 

149.744,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 149.753,00 mii lei cu un deficit de 9,00 mii lei, 

potrivit pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2  Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judetean Ialomiţa, pe anul 

2015, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri şi 

cheltuieli în sumă de 13.048,00 mii lei, potrivit pct. II din anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.3  Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri 

proprii, al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2015, pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 

1.280,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 1.284,00 mii lei, cu un deficit de 4,00 mii lei, potrivit 

pct. III din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4 Influenţele prevăzute la art. 1, 2 şi 3 sunt detaliate în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5  Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului  

judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza programelor, programul de investiţii publice, fondul 

salariilor de bază şi în bugetul general consolidat, pe anul 2015. 

 

Art. 6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate, 

punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

Art. 7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 

 

Art. 8 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

direcţiilor de specialitate implicate şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 

      PREŞEDINTE, 

                                                                          Contrasemnează 

Vasile Silvian CIUPERCĂ                  Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                     Adrian Robert IONESCU 

 

 

                                                             

Nr.75                                Rd/Oc 

Adoptată astăzi  27.08.2015                                                                                                   HAM 

La Slobozia                              2 ex. 


