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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  

SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, pe anul 2016 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
-Adresa nr. 1071 din 07.10.2016 a S.C. Drumuri și Poduri S.A.; 

 -Expunerea de motive nr.9125 din 11.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând : 

-Raportul nr. 9127  din 11.10.2016  al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr.9306 din 17.10.2016  al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
- Raportul nr.9383 din 18.10.2016 al Comisiei economico-financiară şi agricultură; 
-Nota de fundamentare nr. 9192 din 13.10.2016 a S.C. Drumuri şi Poduri S.A. 

Ialomiţa, 
În conformitate cu : 
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) punctul 12. din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 4 alin. (2) lit.a), ale art. 7 și art. 10 alin. (2) și (4) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 26 din 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 
 -prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 20 din 07.01.2016 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor 
de fundamentare a acestuia, 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2016, al 

S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 1-5 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2. Nivelul cheltuielilor aprobate reprezintă limita maximă ce nu poate fi 
depăşită decât în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
dacă sunt realizate veniturile prevăzute, proporţional cu nivelul de realizare a acestora. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art.4. Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Victor MORARU 
 
 
 
 

       Contrasemnează, 
                        Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                                                                       Adrian-Robert IONESCU 
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Rd/Oc                                                                                                                                     
                                                     Şt.D. 
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