
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

P R O I E C T
 D E

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea 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.1563/26.02.2010;
- Raportul Preşedintelui înregistrat sub nr.1564/26.02.2010;
- Raportul Direcţiei Economice înregistrat sub nr.1565/26.02.2010;
- 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;
- Prevederile Legii nr.11, privind bugetul de stat pe anul 2010;
-    Adresa  nr.2463/2010,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub 

nr.1003/2010, a Direcţiei  Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Ilfov, privind 
repartizarea creditelor alocate pentru exerciţiul bugetar 2010;

-    Adresa nr.469/04.02.2010 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Ilfov, prin care ne comunică bugetul 
alocat  pentru  anul  2010,  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  reprezentând  drepturi 
acordate  pentru persoanele cu handicap;
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- Cu adresa  nr.101365/19.02.2010,  Ministerul  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale, 
înregistrată  la  Consiliul  Judeţean Ilfov sub nr.1394/23.02.2010,  prin  care  ne 
comunică bugetul alocat reprezentand transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole judeţene;

- Adresa  nr.786/23.02.2010,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub 
nr.1394/23.02.2010, Ministerului  Sănătăţii,  Direcţia  de  Sănătate  Publică  a 
Judeţului  Ilfov,  ne  transmite  suma  alocată  pe  trimestrul  I  al  anului  2010, 
Centrului  Judeţean  Ilfov  de  Asistenţă  Medico-Socială  pentru  Bolnavi  Cronici 
Domneşti ;

- Prevederilor art.8, lit.a si art.39 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;

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1.  Se aprobă 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; 1.3; 1.4; 1.5; 
3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 5; 6; care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Sumele prevăzute în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov, la venituri sunt 
minime.

Cheltuielile prevăzute în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov, pe anul 2010, 
reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

Art.2.  Se aprobă bugetul la capitolul  51.02 - Autorităţi Executive, în valoare 
totală de 20.068.860  lei.

 
Art.3. Se aprobă bugetul la capitolul 54.02 - Alte Servicii Publice Generale, în 

valoare totală de  18.923.500 lei. 

Art.4.   Se aprobă  bugetul  la  capitolul  55.02 - Dobânzi, în valoare  totală  de 
13.400.000 lei. 

Art.5.  Se  aprobă  bugetul  la  capitolul  59.02  - Aparare,  Ordine  Publică  şi 
Siguranţă  Natională, în  valoare  totală  de  1.293.000  lei,  din  care  pentru  Centrul 
Militar  Judeţean  Ilfov suma  de  329.000  lei,  iar  pentru  Inspectoratul  pentru 
Situaţii de Urgenţă Ilfov suma de  964.000 lei. 

Art.6.  Se aprobă bugetul la capitolul  65.02 - Învăţământ, în valoare totală de 
9.916.930 lei. 

Art.7.   Se aprobă bugetul  la  capitolul  66.02 - Sănătate, în  valoare  totală  de 
12.404.400 lei.
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Art.8.  Se aprobă bugetul la capitolul  67.02 - Cultură, recreere şi religie, în 
valoare totală de  5.608.000 lei. 

Art.9.  Se aprobă bugetul la capitolul 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială, în 
valoare totală de  41.220.562 lei. 

Art.10.  Se aprobă bugetul la capitolul  80.02 – Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă, în valoare totală de 1.366.600 lei. 

Art.11.  Se aprobă bugetul la capitolul  83.02 – Camera Agricola Judeteana 
Ilfov, în valoare totală de 840.300 lei. 

Art.12.  Se aprobă bugetul la capitolul 84.02 - Transporturi, în valoare totală de 
9.987.480  lei. 

Art.13.   Se aprobă  bugetul  la  capitolul  87.02 – Alte  actiuni  economice, în 
valoare totală de  6.450.699 lei. 

Art.14.  Se aprobă repartizarea sumei de  1.604.686 lei, din sume defalcate din 
TVA pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura 
care necesita cofinantare locala pe unităţi administrativ - teritoriale, conform Anexei nr. 
3.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15 .Se aprobă repartizarea sumei de 814.287 lei, din sume defalcate din TVA 
retinute ca urmare a diminuarii gradului de colectare pe unităţi administrativ - teritoriale, 
conform Anexei nr. 3.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16. Se aprobă repartizarea sumei de  16.790.000 lei, a cotelor defalcate din 
impozitul  pe  venit  (22%)  pentru  sustinerea  programelor  de  dezvoltare  locala  pentru 
proiecte  de  infrastructura  care  necesita  cofinantare  locala  pe  unităţi  administrativ  - 
teritoriale, conform Anexei nr. 3.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17.  Se aprobă repartizarea sumei de  8.521.550 lei, a cotelor defalcate din 
impozitul  pe  venit  (22%)  pentru  echilibrarea  bugetelor  locale,  reţinute  ca  urmare  a 
diminuării cu gradul de colectare, conform Anexei nr. 3.4, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.18. Se aprobă utilizarea sumei de  1.965.000 lei,  din fond extrabugetar  la 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,    Centrul Judeţean 
Ilfov de Asistenţă Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domneşti şi Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov,  pentru 
cheltuieli  materiale,  conform  Anexei  nr.6 care  face  parte  integrantă  din  prezenta 
hotărâre.
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Art.19. Se aprobă bugetul  Serviciului Public de Pază Obiective de Interes 
Judeţean Ilfov în valoare de  10.390.000 lei lei, atât la partea de venituri cât şi la 
partea  de  cheltuieli,  din  fond  extrabugetar,  conform  Anexei  nr.6,  care  face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.20. Se aprobă listele obiectivelor de investiţii pe anul 2010 la nivelul prevăzut în 
Anexa nr. 5;

Art.21.  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
Nr.1563/26.02.2010 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului local al

Judeţului  ILFOV  pe anul 2010

În Monitorul Oficial nr.60/27.01.2010, a fost publicată Legea nr.11/2010, a 

bugetului de stat pe anul 2010, unde se stabilesc volumul veniturilor şi structura 

acestora pe surse, precum şi a cheltuielilor pe destinaţii. 

Analizând  execuţia  direcţiei  de  trezorerie  Ilfov  la  data  de  31.12.2009, 

pentru bugetul propriu, veniturile proprii sunt estimate în sumă de 56.640.100 lei.

Această estimare se repartizează pe capitole de cheltuieli conform Anexelor, 

în baza solicitărilor fundamentate ale serviciilor descentralizate.

Judeţului Ilfov i-au fost alocate credite, reprezentând sume defalcate din taxa 

pe  valoarea  adăugată,   conform  Anexei  nr.1  la  adresa  nr.370097/2010,  a 

Ministerului  Finanţelor Publice, după cum urmează :

-  sume  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adaugată  pentru  finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, în suma totală de 25.048.000 lei ;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumurile judeţene şi 

comunale, în valoare totală de 4.949.000 lei ;

Cu adresa nr.2463/08.02.2010,  înregistrată la  Consiliul  Judeţean Ilfov sub 

nr.1003/10.02.2010, Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  a  Judeţului  Ilfov, 

comunică repartizarea  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale astfel:

a a) bugetului propriu al judeţului :

- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale (cota de  27% alocată bugetului propriu al judetului, conform art.33, 
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pct.3,  din  Legea  273/2006,  privind  finantele  publice  locale),  în  sumă  de 

2.967.570 lei ;

 b) unităţilor administrativ – teritoriale :

- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru susţinerea programelor 

de dezvoltare locală,  pentru proiecte  de infrastructură care necesită  cofinanţare 

locală (20% conform art.33, punct.3, lit.b, din Legea 273/2006, privind finanţele 

publice locale), în sumă de 1.604.686 lei ;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată reţinute ca urmare a diminuarii 

gradului de colectare (conform art.33, din Legea 273/2006, privind finanţele publice 

locale), în sumă de 814.287 lei ;

Cu adresa nr. 2463/08.02.2010, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub nr. 

nr.1003/10.02.2010,  Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  a  Judeţului  Ilfov, 

comunică repartizarea  cotelor  defalcate din impozitul  pe venit  (  22%)  pentru 

echilibrarea bugetelor locale astfel:

b a) bugetului propriu al judeţului :

- cote defalcate din impozitul pe venit, 22% pentru echilibrarea bugetelor locale 

(cota de  27% alocată bugetului propriu al judeţului, conform art.33, punct.3, din 

Legea 273/2006, privind finanţele publice locale), în sumă de 31.050.000 lei;

b) unităţilor administrativ – teritoriale :

-  cote  defalcate  din  impozitul  pe  venit  pentru  susţinerea  programelor  de 

dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală 

( 20% conform art.33, pct.3, lit.b, din Legea 273/2006, privind finanţele publice 

locale), în sumă de 16.790.000 lei;

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (22%), reţinute ca 

urmare a diminuării cu gradul de colectare, conform art. 33, din Legea 273/2006, 

privind finanţele publice locale, în sumă de 8.521.550 lei .

Ministerul Muncii,  Familiei şi Protecţiei Sociale  – Agentia Judeteana pentru 

Prestatii  Sociale  Ilfov,  ne  comunică  bugetul  alocat  pe  anul  2010,  reprezentând 

transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea  drepturilor acordate  persoanelor
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cu handicap, în sumă totală de 18.335.000 lei, conform adresei nr.469/04.02.2010, 

înregistrată Consiliul Judeţean Ilfov sub nr.904/04.02.2010.  

Conform adresei nr.100786/04.02.2010, Ministerul Agriculturii  si  Dezvoltarii 

Regionale,  Directia  Buget  National,  ne  comunica  suma  cuprinsa  in  buget  la 

’’Transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale pentru finantarea camerelor 

agricole’’, pentru Camera Agricola Judeteana Ilfov, in suma de 760.000 lei.

Conform adresei nr.786/23.02.2010, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 

Ilfov, inregistrata la Consiliului Judetean Ilfov sub nr.1387/23.02.2010, transmite 

suma alocata   Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Medico Socială pentru Bolnavi 

Cronici  Domneşti,  pentru  plata  acţiunilor  medico-sociale,  aferentă  trimestrului  I 

2010, în valoare totală de 95.000 lei.

Cu ordinul de plată nr.1357/30.12.2009,  Dl. Gabriel Oprea donează suma de 

3.962 lei, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

Cu ordinul de plată nr.14/26.01.2010, Ministerul Economiei – AM POS C Axa 

3  vireaza  suma  de  1.631.699,  35  lei,  reprezentand  prefinantare  aferenta 

contractului  de  finantare  nerambursabila  nr.88/321/31.07.2009,  intitulat 

„ Implementarea unei solutii de e- guvernare la nivelul Consiliului Judetean Ilfov si 

a consiliilor locale din Judetul Ilfov pentru eficientizarea serviciilor publice oferite 

cetatenilor si mediului de afaceri”.

Astfel,  pentru  bugetul  propriu  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  se  stabilesc 

venituri  totale  în  sumă de  141.480.331  lei,  aferente  anului  2010,  după  cum 

urmează :

     LEI 

Nr.

crt.
Venituri preliminate pentru anul 2010 141.480.331

I TOTAL VENITURI PROPRII din care : 56.640.100
- Venituri proprii 1.640.100
- Cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul propriu – 

13%
55.000.000



II
Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 

echilibrare – 22%
31.050.000

III TOTAL SUME DEFALCATE DIN T.V.A din care : 32.964.570
- Sume defalcate din cota de TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelui total din care :

• susţinerea sistemului de protecţie a copilului  - 6.038.000 

lei ;

• susţinerea centrelor de asistentă socială a persoanelor cu 

handicap – 5.463.000 lei.

25.048.000

- Sume defalcate din cota de TVA pentru drumurile  judeţene 

şi comunale
4.949.000

- Sume defalcate din cota de TVA pentru echilibrare -buget 

propriu
2.967.570

IV TOTAL SUBVENŢII  DONAŢII din care :
19.193.962

- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea  camerelor 

agricole Judeţeane 
760.000

- Subvenţii de la bugetul statului pentru persoanele cu 

handicap
18.335.000

- Donaţii şi sponsorizări 3.962

- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de 

asistenţă medico - socială
95.000

V Sume primite de la UE pentru proiecte :

- Prefinanţări 
1.631.699

Repartizarea pe destinaţie de finanţare   a sumelor defalcate din T.V.A s-a 

făcut în funcţie  de solicitările  transmise de serviciile  descentralizate pentru anul 

2010, precum şi a analizelor efectuate asupra cheltuielilor aferente anului 2009, 

după cum urmează :

• Sume defalcate  din  cota  de  TVA pentru  Serviciul  Public  Comunitar  de 

Evidenţa Persoanelor de sub autoritatea Consiliului Judeţean în valoare de 

1.000.000 lei;

- 4 –
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• Sume defalcate din cota de TVA pentru plata drepturilor privind acordarea 

de produse  lactate şi  de panificaţie  pentru  elevii  din  clasele  I-VIII  din 

învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu 

program normal de 4 ore în valoare de 5.640.950 lei;

• Sume  defalcate  din  cota  de  TVA  pentru  cheltuielile  aferente 

învătământului  special  şi  centrului  judeţean  de  resurse  şi  asistenţă 

educaţională, în valoare de 4.275.980 lei ;

• Sume defalcate din cota de TVA pentru plata contribuţiilor  personalului 

neclerical  angajat  în unităţile  de cult  din  ţară  în  valoare  de  2.500.000 

lei ;

• Sume defalcate din cota de TVA pentru sistemul de protecţie a copilului si 

centrelor  de asistenta sociala  a persoanelor  cu handicap în valoare de 

14.598.640 lei ;

• Sume defalcate din cota de TVA pentru drumuri judeţene şi comunale în 

valoare de 4.949.000 lei. 

Preliminările bugetare pentru anul 2010 la partea de venituri au avut drept 

fundamentare încasările efectiv realizate la 31.12.2009. 

Fundamentarea cheltuielilor s-a efectuat în strânsă corelaţie cu posibilităţile 

reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

Prevederile  bugetare  pentru  cheltuielile  bugetului  propriu  reprezintă  limite 

maxime  pentru  angajamentele  bugetare,  în  acelaşi  timp  prevederile  bugetare 

pentru  partea  de  venituri  reprezentând  limite  minime  care  pot  fi  depăşite  de 

încasările efective şi majorate prin rectificări ale bugetului iniţial. 

In  conformitate  cu  art.19  din  Legea  nr.  273/2006,  a  Finanţelor  Publice 

Locale, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 

se aprobă de ordonatorul principal de credite.

Astfel,   Seviciul  Public  de  Pază  Obiective  de  Interes  Judeţean  prezintă 

Raportul  privind  avizarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  pe  anul  2010,  cu 

nr.910/15.02.2010, înregistrat la Consiliul Judetean Ilfov, sub nr.1196/16.02.2010,
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 prin  care  îşi  propune  să  realizeze  venituri  extrabugetare  în  valoare  totală  de 

10.390.000 lei, repartizate pe titluri de cheltuieli de personal, materiale şi capital, 

după cum urmează :

-   cheltuieli de personal    - 9.848.000 lei ;

c     -   cheltuieli materiale        -   542.000 lei ;

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilulul,  Centrul Judeţean 

Ilfov  de  Asistenţă  Medico  Socială  pentru  Bolnavi  Cronici  Domneşti  si  Centrul 

Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ilfov îşi   propun 

să realizeze venituri extrabugetare pentru anul 2010 în valoare totală de 1.965.000 

lei, după cum urmează :

-  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilulul, cu suma de 

1.700.000 lei ;

- Centrul Judeţean Ilfov de Asistenţă Medico Socială pentru Bolnavi Cronici 

Domneşti, cu suma de 235.000  lei ; 

-  Centrul Judetean pentru Conservarea si  Promovarea Culturii  Traditionale 

Ilfov, cu suma de 30.000 lei.

Aceste venituri vor fi folosite pentru finanţarea cheltuielilor materiale.

Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe surse de 

provenienţă  şi  respectiv  pe  categorii  de  cheltuieli,  grupate  după  natura  lor 

economică şi destinaţia acestora.

Supunem  Consiliului  Judeţean  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2010.

PREŞEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE                                    VICEPREŞEDINTE 
CRISTINA MANICEA                                     GHEORGHE ROMAN 



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1564/26.02.2010

RAPORT

privind aprobarea bugetului local al

Judeţului  ILFOV  pe anul 2010

Conform  prevederilor   Legii  nr.18,  a  bugetului  de  stat  pe  anul  2010,  se 

stabilesc volumul veniturilor şi structura acestora pe surse, precum şi a cheltuielilor pe 

destinaţii. 

Analizând  execuţia  direcţiei  de  trezorerie  Ilfov  la  data  de  31.12.2009, 

pentru bugetul propriu, veniturile proprii sunt estimate în sumă de 56.640.100 lei.

Această estimare se repartizează pe capitole de cheltuieli conform Anexelor, 

în baza solicitărilor fundamentate ale serviciilor descentralizate.

Judeţului Ilfov i-au fost alocate credite, reprezentând sume defalcate din taxa 

pe  valoarea  adăugată,   conform  Anexei  nr.1  la  adresa  nr.370097/2010,  a 

Ministerului  Finanţelor Publice, după cum urmează :

-  sume  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adaugată  pentru  finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, în suma totală de 25.048.000 lei ;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumurile judeţene şi 

comunale, în valoare totală de 4.949.000 lei ;

Cu adresa nr.2463/08.02.2010,  înregistrată la  Consiliul  Judeţean Ilfov sub 

nr.1003/10.02.2010, Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  a  Judeţului  Ilfov, 

comunică repartizarea  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale astfel:

d a) bugetului propriu al judeţului :

- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale (cota de  27% alocată bugetului propriu al judetului, conform art.33, 



- 2 -

pct.3,  din  Legea  273/2006,  privind  finantele  publice  locale),  în  sumă  de 

2.967.570 lei ;

 b) unităţilor administrativ – teritoriale :

- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru susţinerea programelor 

de dezvoltare locală,  pentru proiecte  de infrastructură care necesită  cofinanţare 

locală (20% conform art.33, punct.3, lit.b, din Legea 273/2006, privind finanţele 

publice locale), în sumă de 1.604.686 lei ;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată reţinute ca urmare a diminuarii 

gradului de colectare (conform art.33, din Legea 273/2006, privind finanţele publice 

locale), în sumă de 814.287 lei ;

Cu adresa nr. 2463/08.02.2010, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub nr. 

nr.1003/10.02.2010,  Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  a  Judeţului  Ilfov, 

comunică repartizarea  cotelor  defalcate din impozitul  pe venit  (  22%)  pentru 

echilibrarea bugetelor locale astfel:

e a) bugetului propriu al judeţului :

- cote defalcate din impozitul pe venit, 22% pentru echilibrarea bugetelor locale 

(cota de  27% alocată bugetului propriu al judeţului, conform art.33, punct.3, din 

Legea 273/2006, privind finanţele publice locale), în sumă de 31.050.000 lei;

b) unităţilor administrativ – teritoriale :

-  cote  defalcate  din  impozitul  pe  venit  pentru  susţinerea  programelor  de 

dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală 

( 20% conform art.33, pct.3, lit.b, din Legea 273/2006, privind finanţele publice 

locale), în sumă de 16.790.000 lei;

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (22%), reţinute ca 

urmare a diminuării cu gradul de colectare, conform art. 33, din Legea 273/2006, 

privind finanţele publice locale, în sumă de 8.521.550 lei .

Ministerul Muncii,  Familiei şi Protecţiei Sociale  – Agentia Judeteana pentru 

Prestatii  Sociale  Ilfov,  ne  comunică  bugetul  alocat  pe  anul  2010,  reprezentând 

transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea  drepturilor acordate  persoanelor
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cu handicap, în sumă totală de 18.335.000 lei, conform adresei nr.469/04.02.2010, 

înregistrată Consiliul Judeţean Ilfov sub nr.904/04.02.2010.  

Conform adresei nr.100786/04.02.2010, Ministerul Agriculturii  si  Dezvoltarii 

Regionale,  Directia  Buget  National,  ne  comunica  suma  cuprinsa  in  buget  la 

’’Transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale pentru finantarea camerelor 

agricole’’, pentru Camera Agricola Judeteana Ilfov, in suma de 760.000 lei.

Conform adresei nr.786/23.02.2010, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 

Ilfov,  inregistrata la Consiliului Judetean Ilfov sub nr.1387/23.02.2010, transmite 

suma alocata   Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Medico Socială pentru Bolnavi 

Cronici  Domneşti,  pentru  plata  acţiunilor  medico-sociale,  aferentă  trimestrului  I 

2010, în valoare totală de 95.000 lei.

Cu ordinul de plată nr.1357/30.12.2009,  Dl. Gabriel Oprea donează suma de 

3.962 lei, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

Cu ordinul de plată nr.14/26.01.2010, Ministerul Economiei – AM POS C Axa 

3  vireaza  suma  de  1.631.699,  35  lei,  reprezentand  prefinantare  aferenta 

contractului  de  finantare  nerambursabila  nr.88/321/31.07.2009,  intitulat 

„ Implementarea unei solutii de e- guvernare la nivelul Consiliului Judetean Ilfov si 

a consiliilor locale din Judetul Ilfov pentru eficientizarea serviciilor publice oferite 

cetatenilor si mediului de afaceri”.

Astfel,  pentru  bugetul  propriu  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  se  stabilesc 

venituri  totale  în  sumă de  141.480.331  lei,  aferente  anului  2010,  după  cum 

urmează :

     LEI 

Nr.

crt.
Venituri preliminate pentru anul 2010 141.480.331

I TOTAL VENITURI PROPRII din care : 56.640.100
- Venituri proprii 1.640.100
- Cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul propriu – 

13%
55.000.000

II Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 31.050.000



echilibrare – 22%
III TOTAL SUME DEFALCATE DIN T.V.A din care : 32.964.570

- Sume defalcate din cota de TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelui total din care :

• susţinerea sistemului de protecţie a copilului  - 6.038.000 

lei ;

• susţinerea centrelor de asistentă socială a persoanelor cu 

handicap – 5.463.000 lei.

25.048.000

- Sume defalcate din cota de TVA pentru drumurile  judeţene 

şi comunale
4.949.000

- Sume defalcate din cota de TVA pentru echilibrare -buget 

propriu
2.967.570

IV TOTAL SUBVENŢII  DONAŢII din care :
19.193.962

- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea  camerelor 

agricole Judeţeane 
760.000

- Subvenţii de la bugetul statului pentru persoanele cu 

handicap
18.335.000

- Donaţii şi sponsorizări 3.962

- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de 

asistenţă medico - socială
95.000

V Sume primite de la UE pentru proiecte :

- Prefinanţări 
1.631.699

Repartizarea pe destinaţie de finanţare  a sumelor defalcate din T.V.A s-a 

făcut în funcţie  de solicitările  transmise de serviciile  descentralizate pentru anul 

2010, precum şi a analizelor efectuate asupra cheltuielilor aferente anului 2009, 

după cum urmează :

• Sume defalcate  din  cota  de  TVA pentru  Serviciul  Public  Comunitar  de 

Evidenţa Persoanelor de sub autoritatea Consiliului Judeţean în valoare de 

1.000.000 lei;

- 4 –
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• Sume defalcate din cota de TVA pentru plata drepturilor privind acordarea 

de produse  lactate şi  de panificaţie  pentru elevii  din  clasele  I-VIII  din 



învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu 

program normal de 4 ore în valoare de 5.640.950 lei;

• Sume  defalcate  din  cota  de  TVA  pentru  cheltuielile  aferente 

învătământului  special  şi  centrului  judeţean  de  resurse  şi  asistenţă 

educaţională, în valoare de 4.275.980 lei ;

• Sume defalcate din cota de TVA pentru plata contribuţiilor  personalului 

neclerical  angajat  în unităţile  de cult  din  ţară  în  valoare  de  2.500.000 

lei ;

• Sume defalcate din cota de TVA pentru sistemul de protecţie a copilului si 

centrelor  de asistenta sociala  a persoanelor  cu handicap în valoare de 

14.598.640 lei ;

• Sume defalcate din cota de TVA pentru drumuri judeţene şi comunale în 

valoare de 4.949.000 lei. 

Preliminările bugetare pentru anul 2010 la partea de venituri au avut drept 

fundamentare încasările efectiv realizate la 31.12.2009. 

Fundamentarea cheltuielilor s-a efectuat în strânsă corelaţie cu posibilităţile 

reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

Prevederile  bugetare  pentru  cheltuielile  bugetului  propriu  reprezintă  limite 

maxime  pentru  angajamentele  bugetare,  în  acelaşi  timp  prevederile  bugetare 

pentru  partea  de  venituri  reprezentând  limite  minime  care  pot  fi  depăşite  de 

încasările efective şi majorate prin rectificări ale bugetului iniţial. 

In  conformitate  cu  art.19  din  Legea  nr.  273/2006,  a  Finanţelor  Publice 

Locale, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 

se aprobă de ordonatorul principal de credite.

Astfel,   Seviciul  Public  de  Pază  Obiective  de  Interes  Judeţean  prezintă 

Raportul  privind  avizarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  pe  anul  2010,  cu 

nr.910/15.02.2010, înregistrat la Consiliul Judetean Ilfov, sub nr.1196/16.02.2010,
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 prin  care  îşi  propune  să  realizeze  venituri  extrabugetare  în  valoare  totală  de 

10.390.000 lei, repartizate pe titluri de cheltuieli de personal, materiale şi capital, 

după cum urmează :

-   cheltuieli de personal    - 9.848.000 lei ;

f     -   cheltuieli materiale        -   542.000 lei ;

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilulul,  Centrul Judeţean 

Ilfov  de  Asistenţă  Medico  Socială  pentru  Bolnavi  Cronici  Domneşti  si  Centrul 

Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ilfov îşi   propun 

să realizeze venituri extrabugetare pentru anul 2010 în valoare totală de 1.965.000 

lei, după cum urmează :

-  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilulul, cu suma de 

1.700.000 lei ;

- Centrul Judeţean Ilfov de Asistenţă Medico Socială pentru Bolnavi Cronici 

Domneşti, cu suma de 235.000  lei ; 

-  Centrul Judetean pentru Conservarea si  Promovarea Culturii  Traditionale 

Ilfov, cu suma de 30.000 lei.

Aceste venituri vor fi folosite pentru finanţarea cheltuielilor materiale.

Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe surse de 

provenienţă  şi  respectiv  pe  categorii  de  cheltuieli,  grupate  după  natura  lor 

economică şi destinaţia acestora.

Supunem  Consiliului  Judeţean  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2010.

PREŞEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ
BIROUL, BUGET, VENITURI ŞI CHELTUIELI
Nr.1565/26.02.2010 

RAPORT

privind aprobarea bugetului local al
Judeţului  ILFOV  pe anul 2010

Avand in vedere prevederile Legii  nr.18, a bugetului de stat pe anul 2010, se 

stabileste volumul veniturilor şi structura acestora pe surse, precum şi a cheltuielilor pe 

destinaţii. 

Analizând  execuţia  direcţiei  de  trezorerie  Ilfov  la  data  de  31.12.2009, 

pentru bugetul propriu, veniturile proprii sunt estimate în sumă de 56.640.100 lei.

Această estimare se repartizează pe capitole de cheltuieli conform Anexelor, 

în baza solicitărilor fundamentate ale serviciilor descentralizate.

Judeţului Ilfov i-au fost alocate credite, reprezentând sume defalcate din taxa 

pe  valoarea  adăugată,   conform  Anexei  nr.1  la  adresa  nr.370097/2010,  a 

Ministerului  Finanţelor Publice, după cum urmează :

-  sume  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adaugată  pentru  finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, în suma totală de 25.048.000 lei ;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumurile judeţene şi 

comunale, în valoare totală de 4.949.000 lei ;

Cu adresa nr.2463/08.02.2010,  înregistrată la  Consiliul  Judeţean Ilfov sub 

nr.1003/10.02.2010, Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  a  Judeţului  Ilfov, 

comunică repartizarea  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale astfel:

g a) bugetului propriu al judeţului :

- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale (cota de  27% alocată bugetului propriu al judetului, conform art.33, 
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pct.3,  din  Legea  273/2006,  privind  finantele  publice  locale),  în  sumă  de 

2.967.570 lei ;

 b) unităţilor administrativ – teritoriale :

- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru susţinerea programelor 

de dezvoltare locală,  pentru proiecte  de infrastructură care necesită  cofinanţare 

locală (20% conform art.33, punct.3, lit.b, din Legea 273/2006, privind finanţele 

publice locale), în sumă de 1.604.686 lei ;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată reţinute ca urmare a diminuarii 

gradului de colectare (conform art.33, din Legea 273/2006, privind finanţele publice 

locale), în sumă de 814.287 lei ;

Cu adresa nr. 2463/08.02.2010, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub nr. 

nr.1003/10.02.2010,  Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  a  Judeţului  Ilfov, 

comunică repartizarea  cotelor  defalcate din impozitul  pe venit  (  22%)  pentru 

echilibrarea bugetelor locale astfel:

h a) bugetului propriu al judeţului :

- cote defalcate din impozitul pe venit, 22% pentru echilibrarea bugetelor locale 

(cota de  27% alocată bugetului propriu al judeţului, conform art.33, punct.3, din 

Legea 273/2006, privind finanţele publice locale), în sumă de 31.050.000 lei;

b) unităţilor administrativ – teritoriale :

-  cote  defalcate  din  impozitul  pe  venit  pentru  susţinerea  programelor  de 

dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală 

( 20% conform art.33, pct.3, lit.b, din Legea 273/2006, privind finanţele publice 

locale), în sumă de 16.790.000 lei;

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (22%), reţinute ca 

urmare a diminuării cu gradul de colectare, conform art. 33, din Legea 273/2006, 

privind finanţele publice locale, în sumă de 8.521.550 lei .

Ministerul Muncii,  Familiei şi Protecţiei Sociale  – Agentia Judeteana pentru 

Prestatii  Sociale  Ilfov,  ne  comunică  bugetul  alocat  pe  anul  2010,  reprezentând 

transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea  drepturilor acordate  persoanelor
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cu handicap, în sumă totală de 18.335.000 lei, conform adresei nr.469/04.02.2010, 

înregistrată Consiliul Judeţean Ilfov sub nr.904/04.02.2010.  

Conform adresei nr.100786/04.02.2010, Ministerul Agriculturii  si  Dezvoltarii 

Regionale,  Directia  Buget  National,  ne  comunica  suma  cuprinsa  in  buget  la 

’’Transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale pentru finantarea camerelor 

agricole’’, pentru Camera Agricola Judeteana Ilfov, in suma de 760.000 lei.

Conform adresei nr.786/23.02.2010, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 

Ilfov,  inregistrata la Consiliului Judetean Ilfov sub nr.1387/23.02.2010, transmite 

suma alocata   Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Medico Socială pentru Bolnavi 

Cronici  Domneşti,  pentru  plata  acţiunilor  medico-sociale,  aferentă  trimestrului  I 

2010, în valoare totală de 95.000 lei.

Cu ordinul de plată nr.1357/30.12.2009,  Dl. Gabriel Oprea donează suma de 

3.962 lei, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

Cu ordinul de plată nr.14/26.01.2010, Ministerul Economiei – AM POS C Axa 

3  vireaza  suma  de  1.631.699,  35  lei,  reprezentand  prefinantare  aferenta 

contractului  de  finantare  nerambursabila  nr.88/321/31.07.2009,  intitulat 

„ Implementarea unei solutii de e- guvernare la nivelul Consiliului Judetean Ilfov si 

a consiliilor locale din Judetul Ilfov pentru eficientizarea serviciilor publice oferite 

cetatenilor si mediului de afaceri”.

Astfel,  pentru  bugetul  propriu  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  se  stabilesc 

venituri  totale  în  sumă de  141.480.331  lei,  aferente  anului  2010,  după  cum 

urmează :

     LEI 

Nr.

crt.
Venituri preliminate pentru anul 2010 141.480.331

I TOTAL VENITURI PROPRII din care : 56.640.100
- Venituri proprii 1.640.100
- Cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul propriu – 

13%
55.000.000

II Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 31.050.000



echilibrare – 22%
III TOTAL SUME DEFALCATE DIN T.V.A din care : 32.964.570

- Sume defalcate din cota de TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelui total din care :

• susţinerea sistemului de protecţie a copilului  - 6.038.000 

lei ;

• susţinerea centrelor de asistentă socială a persoanelor cu 

handicap – 5.463.000 lei.

25.048.000

- Sume defalcate din cota de TVA pentru drumurile  judeţene 

şi comunale
4.949.000

- Sume defalcate din cota de TVA pentru echilibrare -buget 

propriu
2.967.570

IV TOTAL SUBVENŢII  DONAŢII din care :
19.193.962

- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea  camerelor 

agricole Judeţeane 
760.000

- Subvenţii de la bugetul statului pentru persoanele cu 

handicap
18.335.000

- Donaţii şi sponsorizări 3.962

- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de 

asistenţă medico - socială
95.000

V Sume primite de la UE pentru proiecte :

- Prefinanţări 
1.631.699

Repartizarea pe destinaţie de finanţare  a sumelor defalcate din T.V.A s-a 

făcut în funcţie  de solicitările  transmise de serviciile  descentralizate pentru anul 

2010, precum şi a analizelor efectuate asupra cheltuielilor aferente anului 2009, 

după cum urmează :

• Sume defalcate  din  cota  de  TVA pentru  Serviciul  Public  Comunitar  de 

Evidenţa Persoanelor de sub autoritatea Consiliului Judeţean în valoare de 

1.000.000 lei;
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• Sume defalcate din cota de TVA pentru plata drepturilor privind acordarea 

de produse  lactate şi  de panificaţie  pentru elevii  din  clasele  I-VIII  din 

învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu 

program normal de 4 ore în valoare de 5.640.950 lei;

• Sume  defalcate  din  cota  de  TVA  pentru  cheltuielile  aferente 

învătământului  special  şi  centrului  judeţean  de  resurse  şi  asistenţă 

educaţională, în valoare de 4.275.980 lei ;

• Sume defalcate din cota de TVA pentru plata contribuţiilor  personalului 

neclerical  angajat  în unităţile  de cult  din  ţară  în  valoare  de  2.500.000 

lei ;

• Sume defalcate din cota de TVA pentru sistemul de protecţie a copilului si 

centrelor  de asistenta sociala  a persoanelor  cu handicap în valoare de 

14.598.640 lei ;

• Sume defalcate din cota de TVA pentru drumuri judeţene şi comunale în 

valoare de 4.949.000 lei. 

Preliminările bugetare pentru anul 2010 la partea de venituri au avut drept 

fundamentare încasările efectiv realizate la 31.12.2009. 

Fundamentarea cheltuielilor s-a efectuat în strânsă corelaţie cu posibilităţile 

reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

Prevederile  bugetare  pentru  cheltuielile  bugetului  propriu  reprezintă  limite 

maxime  pentru  angajamentele  bugetare,  în  acelaşi  timp  prevederile  bugetare 

pentru  partea  de  venituri  reprezentând  limite  minime  care  pot  fi  depăşite  de 

încasările efective şi majorate prin rectificări ale bugetului iniţial. 

In  conformitate  cu  art.19  din  Legea  nr.  273/2006,  a  Finanţelor  Publice 

Locale, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 

se aprobă de ordonatorul principal de credite.

Astfel,   Seviciul  Public  de  Pază  Obiective  de  Interes  Judeţean  prezintă 

Raportul  privind  avizarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  pe  anul  2010,  cu 

nr.910/15.02.2010, înregistrat la Consiliul Judetean Ilfov, sub nr.1196/16.02.2010,
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 prin  care  îşi  propune  să  realizeze  venituri  extrabugetare  în  valoare  totală  de 

10.390.000 lei, repartizate pe titluri de cheltuieli de personal, materiale şi capital, 

după cum urmează :

-   cheltuieli de personal    - 9.848.000 lei ;

i     -   cheltuieli materiale        -   542.000 lei ;

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilulul,  Centrul Judeţean 

Ilfov  de  Asistenţă  Medico  Socială  pentru  Bolnavi  Cronici  Domneşti  si  Centrul 

Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ilfov îşi   propun 

să realizeze venituri extrabugetare pentru anul 2010 în valoare totală de 1.965.000 

lei, după cum urmează :

-  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilulul, cu suma de 

1.700.000 lei ;

- Centrul Judeţean Ilfov de Asistenţă Medico Socială pentru Bolnavi Cronici 

Domneşti, cu suma de 235.000  lei ; 

-  Centrul Judetean pentru Conservarea si  Promovarea Culturii  Traditionale 

Ilfov, cu suma de 30.000 lei.

Aceste venituri vor fi folosite pentru finanţarea cheltuielilor materiale.

Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe surse de 

provenienţă  şi  respectiv  pe  categorii  de  cheltuieli,  grupate  după  natura  lor 

economică şi destinaţia acestora.

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

                                                                       MARILENA PADURE
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