
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE
H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului local al
judeţului ILFOV pe anul 2008

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui şi  a  Vicepreşedinţilor Consiliului 

Judeţean înregistrată sub nr.2664/10.03.2008; 
- Raportul Preşedintelui înregistrat sub nr.2665/10.03.2008 ; 
- Raportul Direcţiei Economice înregistrat sub nr.2666/10.03.2008 ; 
- Raportul de avizare al Comisiei  de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 

economice;
- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări 

publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
- Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare 

şi integrare europeană;
- Raportul  de avizare al  Comisiei  de învăţământ,  sănătate,  familie,  protecţie 

socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;
- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  cultură,  conservarea  monumentelor 

istorice, culte şi minorităţi;
- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului;
- Prevederile art.19 alin.2 şi  art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, modificată şi completată;
- Cu adresa nr.68755/HI/07.02.2008,  înregistrată la  Consiliul  Judeţean Ilfov sub 

nr.1600/11.02.2008,  Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  şi  Locuinţelor 
comunică Programul privind Sistemul informaţional specific domeniul imobiliar – 
edilitar şi băncilor de date urbane , aprobat conform H.G 5211997, modificată şi 
completată;
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- Cu  adresa  nr.  66390/HI/29.01.2008,  Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  şi 
Locuinţelor,  transmite Lista apartamentelor  aflate in diferite  stadii  de execuţie  cu 
finanţare în anul 2008, conform O.G nr.19/1994, cu fonduri alocate de la bugetul de 
stat pentru Judeţul Ilfov;

-  În temeiul art. 91, alin. 1, lit. ”b”, alin.3 lit.”a”, art. 97 şi art.115 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicata;

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1.  Se rectifică bugetul local al Judeţului Ilfov pe anul 2008, atât la partea de 
venituri  cât şi  la partea de cheltuieli,  conform  Anexelor nr.1; 1.1 ; 1.2 ; 2.1 ; 2.2 ; 
2.2.8 ; 2.5 ; 2.6 ; 2.6.2 ; 2.6.2.3 ; 2.6.2.3.1 ; 2.6.3 ; 2.6.3.1 ; 2.7 ; 2.7.1 ; 2.7.2 ; 
2.7.5 ; 2.8 ; 2.8.1 ; 2.9 ; 2.9.1 ; 2.9.1.1 ; 2.9.1.4 ; 2.12 ; 2.12.1 ; 4.2; 4.3; 5; care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  2.  Se  aprobă  rectificarea  bugetului  la  capitolul   51.02 –  Autorităţi 
Executive, cu  suma  de  809.100 lei,  atât  la  partea  de  venituri  cât  şi  la  partea  de 
cheltuieli. 

Art.  3.  Se  aprobă  rectificarea  bugetului  la  capitolul   54.02 –  Alte  Acţiuni 
(Autoritatea de Transport Ilfov), cu suma de 250.000 lei, atât la partea de venituri 
cât şi la partea de cheltuieli.

Art.  4.  Se  aprobă  rectificarea  bugetului  la  capitolul   61.02 –Inspectoratul 
Pentru Situaţii De Urgenţă, cu suma de 50.000 lei, atât la partea de venituri cât şi la 
partea de cheltuieli.

Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetului la capitolul 65.02 – Învăţământ, cu suma 
de 44.885 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 

Art. 6. Se aprobă rectificarea bugetului la capitolul 66.02 – Sănătate, cu suma de 
1.726.000  lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 

Art. 7. Se aprobă rectificarea bugetului la capitolul 67.02 – Cultura, Recreere şi 
Religie, cu suma de 150.000  lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 

Art. 8. Se aprobă rectificarea bugetului la capitolul 68.02 – Asistenţă Socială, cu 
suma de 123.826 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 

Art. 9. Se aprobă rectificarea bugetului la capitolul 84.02 -Transporturi, cu suma 
de 700.015 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 
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Art.10. Se aprobă repartizarea fondurilor speciale pe unităţi administrativ-teritoriale, în 
baza Hotărârii Guvernului nr. 521/1997, modificată şi completată de H.G nr.818/2006, privind 
realizarea  sistemului  informational  specific  domeniului  imobiliar-edilitar  si  bancilor  de  date 
urbane, cu suma de  40.000 lei,  conform  Anexei nr. 4.2,  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.11. Se aprobă repartizarea fondurilor speciale pe unităţi administrativ-teritoriale, în 
baza O.G nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi 
construcţii de locuinţe, cu suma de  600.000 lei, conform Anexei nr. 4.3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Se aprobă listele obiectivelor de investiţii pe anul 2008 la nivelul prevăzut în 
Anexa nr. 5;

Art.13.  Direcţiile de Specialitate ale Consiliului  Judeţean, vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

P R E Ş E D I N T E,

DORU LAURIAN BĂDULESCU

Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

    MONICA TRANDAFIR

Nr .
Din                  2008 
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