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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor  
administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din  

unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2018 
 

  
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 24220/2018 – G  din 17.12.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

- Adresa ILG-STZ 15378 din 10.12.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Ialomiţa privind repartizarea sumelor din cota de 17,25% din impozitul pe 
venit încasat suplimentar la nivelul judeţului,  
 Examinând: 

- Raportul nr. 24221/2018 - W din 17.12.2018 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 24249/2018 - S din 17.12.2018  al Comisiei economico-financiare 
și agricultură; 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 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 repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţ a  sumei de 1.754,00 mii lei, din cota de 17,25% din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, pentru achitarea arieratelor, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală și pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art. 3 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija Direcţiei 
Coordonare Organizare, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa și consiliilor locale implicate din judeţ, urmând 
a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

                                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                                     Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                                              Adrian Robert IONESCU 
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