
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

P R O I E C T
 D E

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea  bugetului local al
judeţului ILFOV pe anul 2010

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

înregistrată sub nr.9293/12.10.2010;                       
- Raportul Preşedintelui înregistrat sub nr.9294/12.10.2010 ;                       
-  Rapoartele Direcţiei Economice înregistrate sub nr.9295/12.10.2010 ; 
- 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;
- Adresa  Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  si  Turismului 

nr.65435/EGU/30.09.2010, privind Programul de alimentare cu apa, canalizare si 
epurarea apelor uzate la sate , aprobat in H.G 1256/2005 ;

- Prevederile Ordonantei nr.18/2010, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 
2010;

- Adresa Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.108154/10.09.2010;
- Prevederilor  art.19,  alin.2  si  art.49  din  Legea  nr.273/2006,  privind  finanţele 

publice locale, modificată şi completată;
-   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,  modificată  şi 
completată;
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HOTĂRĂŞTE : 

Art.1.  Se rectifica bugetul local al Judeţului Ilfov pe anul 2010, atât la partea de 
venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor nr.1; 1.1; 1.2; 1.5; 4.2; 5; care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă rectificarea la capitolul 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială, 
în valoare totală de 2.989.000 lei. 

Art.3.  Se aprobă diminuarea la capitolul  83.02 – Camera Agricola Judeteana 
Ilfov, în valoare totală de 114.630  lei. 

Art.4.  Se aprobă rectificarea la capitolul 84.02 - Transporturi, în valoare totală 
de 5.000.000 lei. 

Art.5. Se aprobă rectificarea fondurilor speciale pe unităţi administrativ-teritoriale, 
în baza Hotărârii Guvernului nr. 577/1997, modificată şi completată de H.G nr.1256/2005, 
privind Programul  de alimentare  cu apa,  canalizare  si  epurarea  apelor  uzate  la  sate , 
conform Anexei nr. 4.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2010 la nivelul 
prevăzut în Anexa nr. 5.

Art.7.  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  RĂDULESCU

          Avizează
                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

          MONICA TRANDAFIR

 Nr. __                                                                   
 Din _________  2010 



ROMÂNIA     
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN      

            PREŞEDINTE               
Nr.9293/12.10. 2010 

EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2010

Conform prevederilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 
publice  locale,  pe  parcursul  exerciţiului  bugetar,  autorităţile  locale pot  aproba 
rectificări  bugetare  ca  urmare  a  unor  propuneri  fundamentate  ale  ordonatorilor 
principali de credite.

Analizând execuţia direcţiei de trezorerie Ilfov la data de 30.09.2010, pentru 
bugetul  propriu,  a  rezultat  o  depasire  a  veniturilor  proprii  încasate  efectiv  la 
trimestrul III,  faţă de planificat, în sumă de 5.000.000 lei.

Ministerul Agriculturii  si Dezvoltarii  Rurale, comunica rectificarea  sumei 
alocata  Consiliului  Judetean Ilfov,  pentru finantarea  cheltuielilor  de  personal  la 
Camera Agricola Judeteana in conformitate cu prevederile OG nr.18/2010, privind 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, de la suma de 760.000 lei la suma de 
645.370 lei. 

Ministerul  Dezvoltării  Regionale  si  Turismului,  prin  adresa 
nr.65435/EGU/30.09.2010, comunică rectificarea  sumelor alocate Judeţului Ilfov 
pentru derularea in anul 2010 a  Programului de alimentare cu apă, canalizare si 
epurarea  apelor  uzate  la  sate,  aprobat  in  H.G  1256/2005,  de  modifcare  şi 
completare a H.G. 577/1997, de la  suma de 4.063.169 lei la suma de 3.813.169 lei, 
conform Anexei nr.4.2 .

Ministerul  Muncii,   Familiei  şi  Protecţiei  Sociale,  ne  comunică  bugetul 
rectificat  pe  anul  2010,  reprezentând  transferuri  de  la  bugetul  de  stat  pentru 
finanţarea  drepturilor acordate  persoanelor cu handicap, de la suma de 18.335.000 
lei la suma de 21.324.000 lei.  

Supunem  Consiliului  Judeţean  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2010.

P R E Ş E D I N T E,

CRISTACHE   RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                             VICEPREŞEDINTE,
CRISTINA  MANICEA                         GHEORGHE   ROMAN



ROMÂNIA     
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN      

            PREŞEDINTE               
Nr. 9294/12.10. 2010

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2010

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale,  pe parcursul  exerciţiului  bugetar,  autorităţile  locale pot 
aproba  rectificări  bugetare  ca  urmare  a  unor  propuneri  fundamentate  ale 
ordonatorilor principali de credite.

Analizând execuţia direcţiei de trezorerie Ilfov la data de 30.09.2010, pentru 
bugetul  propriu,  a  rezultat  o  depasire  a  veniturilor  proprii  încasate  efectiv  la 
trimestrul III,  faţă de planificat, în sumă de 5.000.000 lei.

Ministerul Agriculturii  si Dezvoltarii  Rurale, comunica rectificarea  sumei 
alocata  Consiliului  Judetean Ilfov,  pentru finantarea  cheltuielilor  de  personal  la 
Camera Agricola Judeteana in conformitate cu prevederile OG nr.18/2010, privind 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, de la suma de 760.000 lei la suma de 
645.370 lei. 

Ministerul  Dezvoltării  Regionale  si  Turismului,  prin  adresa 
nr.65435/EGU/30.09.2010, comunică rectificarea  sumelor alocate Judeţului Ilfov 
pentru derularea in anul 2010 a  Programului de alimentare cu apă, canalizare si 
epurarea  apelor  uzate  la  sate,  aprobat  in  H.G  1256/2005,  de  modifcare  şi 
completare a H.G. 577/1997, de la  suma de 4.063.169 lei la suma de 3.813.169 lei, 
conform Anexei nr.4.2 .

Ministerul  Muncii,   Familiei  şi  Protecţiei  Sociale,  ne  comunică  bugetul 
rectificat  pe  anul  2010,  reprezentând  transferuri  de  la  bugetul  de  stat  pentru 
finanţarea  drepturilor acordate  persoanelor cu handicap, de la suma de 18.335.000 
lei la suma de 21.324.000 lei.  

Supunem  Consiliului  Judeţean  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2010.

P R E Ş E D I N T E,

CRISTACHE   RĂDULESCU



ROMÂNIA     
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN      

           DIRECŢIA ECONOMICĂ
                BIROUL BUGET, VENITURI ŞI CHELTUIELI               

Nr.9295/12.10.2010

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2010

Având în vedere prevederile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale,  pe parcursul  exerciţiului  bugetar,  autorităţile  locale pot 
aproba  rectificări  bugetare  ca  urmare  a  unor  propuneri  fundamentate  ale 
ordonatorilor principali de credite.

Analizând execuţia direcţiei de trezorerie Ilfov la data de 30.09.2010, pentru 
bugetul  propriu,  a  rezultat  o  depasire  a  veniturilor  proprii  încasate  efectiv  la 
trimestrul III,  faţă de planificat, în sumă de 5.000.000 lei.

Ministerul Agriculturii  si Dezvoltarii  Rurale, comunica rectificarea  sumei 
alocata  Consiliului  Judetean Ilfov,  pentru finantarea  cheltuielilor  de  personal  la 
Camera Agricola Judeteana in conformitate cu prevederile OG nr.18/2010, privind 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, de la suma de 760.000 lei la suma de 
645.370 lei. 

Ministerul  Dezvoltării  Regionale  si  Turismului,  prin  adresa 
nr.65435/EGU/30.09.2010, comunică rectificarea  sumelor alocate Judeţului Ilfov 
pentru derularea in anul 2010 a  Programului de alimentare cu apă, canalizare si 
epurarea  apelor  uzate  la  sate,  aprobat  in  H.G  1256/2005,  de  modifcare  şi 
completare a H.G. 577/1997, de la  suma de 4.063.169 lei la suma de 3.813.169 lei, 
conform Anexei nr.4.2 .

Ministerul  Muncii,   Familiei  şi  Protecţiei  Sociale,  ne  comunică  bugetul 
rectificat  pe  anul  2010,  reprezentând  transferuri  de  la  bugetul  de  stat  pentru 
finanţarea  drepturilor acordate  persoanelor cu handicap, de la suma de 18.335.000 
lei la suma de 21.324.000 lei.  

Supunem  Consiliului  Judeţean  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2010.

DIRECTOR EXECUTIV,
COSTEA BOGDAN

                                                                            BIROUL BUGET,
                                                        VENITURI ŞI CHELTUIELI
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