
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

  
H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2008
-  buget propriu  -

Consiliul Judeţean Ilfov :
Având în vedere;
- Expunerea  de  motive  a   Preşedintelui  Consiliului  Judeţean  înregistrată  sub 

nr.4872/13.05.2009, privind încheierea exercitiului bugetar pe anul 2008 al bugetului 
propriu;

- Raportul  Preşedintelui  înregistrat  sub  nr.4873/13.05.2009,  privind  încheierea 
exerciţiului bugetar pe anul 2008 al bugetului propriu;

- Raportul Direcţiei Economice înregistrat sub nr.4874/13.05.2009, privind încheierea 
exerciţiului bugetar pe anul 2008  al bugetului propriu; 

- -   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 si activitati de agrement si turism;
- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărare ordini 

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; 
- În baza prevederilor art.57, din Legea nr.273/2006, privind Finanţele publice locale, 

modificată şi completată;  
- Ţinând cont de art.91, alin.3, lit.”a”, art.97 şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;  
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HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar, buget propriu, al Consiliului 
Judeţean Ilfov, pe anul 2008 la partea de venituri în sumă de 159.931.184             lei şi la 
partea de cheltuieli în sumă de 147.689.766 lei, conform Anexei nr. 1; 2; 3; 4; care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.2. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la capitolul  51.02 
Autorităţi executive, pe anul 2008, la partea de venituri în sumă de 16.780.600 lei şi  la 
partea  de cheltuieli  în  sumă  de 10.274.068  lei.

Art.3. Se  aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar  la  capitolul  54.02 Alte 
servici publice generale, pe anul 2008, la partea de venituri în sumă de 9.223.900  lei şi 
la  partea  de cheltuieli  în  sumă  de 5.331.948  lei.

Art.4. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la capitolul 55.02 Dobanzi, 
pe anul 2008, la partea de venituri în sumă de 8.134.000  lei şi  la  partea  de cheltuieli  în 
sumă  de 8.134.000  lei.

Art.5. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la capitolul 60.02. – Centrul 
militar judeţean ilfov, pe anul 2008, la partea de venituri în sumă de  600.000  lei şi  la 
partea  de cheltuieli  în  sumă  de 481.963  lei.

Art.6. Se  aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar  la  capitolul  61.02  – 
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, pe anul 2008, la partea de venituri în sumă de 
1.885.000  lei şi  la  partea  de cheltuieli  în  sumă de 1.693.877 lei.

   Art.7.  Se aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar,  la  capitolul  65.02.- 
Învăţământ, pe anul 2008,  la partea de venituri în sumă de 10.948.300 lei şi la partea de 
cheltuieli în sumă de 10.321.491  lei.

 Art.8. Se  aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar  la  capitolul  66.02. 
Sănătate, pe anul 2008, la partea de venituri în sumă de 8.745.036 lei şi  la  partea  de 
cheltuieli  în  sumă de 7.944.924 lei.

Art.9. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la capitolul 67.02 Cultură, 
recreere şi religie, pe anul 2008, la partea de venituri în sumă de  3.666.826  lei şi  la 
partea  de cheltuieli  în  sumă  de 2.968.464 lei.

Art.10. Se  aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar  la  capitolul  68.02 – 
Asistenţa socială, pe anul 2008, la partea de venituri în sumă de  42.746.008 lei şi  la 
partea  de cheltuieli  în  sumă  de 33.865.796 lei.
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Art.11. Se  aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar  la  capitolul  70.02 – 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, pe anul 2008, la partea de venituri în sumă de 
2.000.000 lei şi  la  partea  de cheltuieli  în  sumă  de 1.899.221 lei.

Art.12. Se  aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar  la  capitolul  80.02 – 
Acţiuni generale, pe anul 2008, la partea de venituri în sumă de 650.000 lei şi  la  partea 
de cheltuieli  în  sumă  de 226.950 lei.

Art.13. Se  aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar  la  capitolul  84.02 – 
Transporturi, pe anul 2008, la partea de venituri în sumă de 56.914.391 lei şi  la  partea 
de cheltuieli  în  sumă  de 64.547.064 lei.

Art.14. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la imprumutul intern BCR, 
pentru cheltuieli de capital conform Anexei nr.2.

Art.15. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului  bugetar la fond rulment,  pentru 
cheltuieli de capital conform Anexei nr.3.

Art.16. Se aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar  din  fond extrabugetar, 
conform Anexei nr.4.

Art.17.   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,

CRISTACHE RADULESCU

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                            SECRETAR  AL JUDETULUI,

                                                                                MONICA TRANDAFIR
     

Nr.    
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