
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.7283/30.07.2010;                       
- Raportul Preşedintelui înregistrat sub nr.7284/30.07.2010 ;                       
-  Raportul Direcţiei Economice înregistrat sub nr.7285/30.07.2010 ; 
- 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;
- Ordonanta  de  Urgenta  nr.55/2010,  privind  unele  masuri  de  reducere  a 

cheltuielilor publice ;
- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului;
- 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; 1.3; 1.4; 1.5; 
5; care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă diminuarea  la capitolul 51.02 - Autorităţi Executive, în valoare 
totală de 536.400  lei.

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

în valoare totală de  308.290 lei. 

Art.4.  Se aprobă diminuarea la capitolul  59.02 - Aparare, Ordine Publică şi 
Siguranţă  Natională, în  valoare  totală  de  114.000  lei,  din  care  pentru  Centrul 
Militar Judeţean Ilfov suma de 25.200 lei, iar pentru Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă Ilfov suma de  88.800 lei. 

Art.5.  Se aprobă majorarea  la capitolul 65.02 - Învăţământ, în valoare totală de 
21.190   lei. 

Art.6.  Se aprobă diminuarea  la capitolul 66.02 - Sănătate, în valoare totală de 
215.140  lei.

Art.7.  Se aprobă diminuarea la capitolul 67.02 - Cultură, recreere şi religie, în 
valoare totală de 54.160 lei. 

Art.8.  Se aprobă diminuarea la capitolul 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială, 
în valoare totală de 698.972 lei. 

Art.9.  Se aprobă diminuarea la capitolul  83.02 – Camera Agricola Judeteana 
Ilfov, în valoare totală de 8.000  lei. 

Art.10.  Se aprobă majorarea la capitolul 84.02 - Transporturi, în valoare totală 
de 8.422.014 lei. 
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Art.11. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2010 la nivelul 
prevăzut în Anexa nr. 5.

Art.12.  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. 7283/30.07. 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.

Cu ordinul de plată nr. 2082/06.07.2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  virează  suma  de  6.508.241,30  lei  reprezentând  prefinantare  Proiect 
nr.4272 (cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 101 B, DN 1 – Snagov – 
Gruiu, km 17 + 000 – km 35+ 000”– AXA 2 dom 2.1 – POR  - FEDR -APL.

Cu adresa nr.131068/02.07.2010,  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
Judeţului  Ilfov  ne  informează  că  sumele  defalcate  din  cota  de  T.V.A  pentru 
echilibrarea bugetelor locale şi a drumurilor judeţene au fost diminuate cu suma de 
1.601.244 lei din trim.III si majorat trim.IV cu aceeaşi sumă.

Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.55/2010,  privind  unele  măsuri  de  reducere  a 
cheltuielilor publice,  prevede că se vor diminua cu 20% cheltuielile cu bunurile şi 
serviciile aprobate în buget în trimestrele III şi IV 2010, luându-se ca referinţă 
cheltuielile aprobate în vigoare la data publicării prezentei Ordonanţe de Urgenţă 
rămase de executat în trimestrele respective.

Pentru  restabilirea  echilibrului  bugetar  ca  urmare  a  aplicării  prevederilor 
O.U.G.nr.55/2010, în urma diminuării sumelor aferente cheltuielilor cu bunuri şi 
servicii pe trim. III şi trim.IV  la capitolul 65.02 Invăţământ,  au fost majorate 
fondurile alocate la acelaşi capitol, pentru Programul corn şi lapte, iar diferenţa a 
fost repartizată capitolului 84.02  Transporturi, pentru susţinerea programelor de 
investiţii.

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. 7284/30.07. 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.

Cu ordinul de plată nr. 2082/06.07.2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  virează  suma  de  6.508.241,30  lei  reprezentând  prefinantare  Proiect 
nr.4272 (cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 101 B, DN 1 – Snagov – 
Gruiu, km 17 + 000 – km 35+ 000”– AXA 2 dom 2.1 – POR  - FEDR -APL.

Cu adresa nr.131068/02.07.2010,  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
Judeţului  Ilfov  ne  informează  că  sumele  defalcate  din  cota  de  T.V.A  pentru 
echilibrarea bugetelor locale şi a drumurilor judeţene au fost diminuate cu suma de 
1.601.244 lei din trim.III si majorat trim.IV cu aceeaşi sumă.

Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.55/2010,  privind  unele  măsuri  de  reducere  a 
cheltuielilor publice,  prevede că se vor diminua cu 20% cheltuielile cu bunurile şi 
serviciile aprobate în buget în trimestrele III şi IV 2010, luându-se ca referinţă 
cheltuielile aprobate în vigoare la data publicării prezentei Ordonanţe de Urgenţă 
rămase de executat în trimestrele respective.

Pentru  restabilirea  echilibrului  bugetar  ca  urmare  a  aplicării  prevederilor 
O.U.G.nr.55/2010, în urma diminuării sumelor aferente cheltuielilor cu bunuri şi 
servicii pe trim. III şi trim.IV  la capitolul 65.02 Invăţământ,  au fost majorate 
fondurile alocate la acelaşi capitol, pentru Programul corn şi lapte, iar diferenţa a 
fost repartizată capitolului 84.02  Transporturi, pentru susţinerea programelor de 
investiţii.

Supunem  Consiliului  Judeţean  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 
rectificarea bugetului 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.7285/30.07.2010

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.

Cu ordinul de plată nr. 2082/06.07.2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  virează  suma  de  6.508.241,30  lei  reprezentând  prefinantare  Proiect 
nr.4272 (cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 101 B, DN 1 – Snagov – 
Gruiu, km 17 + 000 – km 35+ 000”– AXA 2 dom 2.1 – POR  - FEDR -APL.

Cu adresa nr.131068/02.07.2010,  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
Judeţului  Ilfov  ne  informează  că  sumele  defalcate  din  cota  de  T.V.A  pentru 
echilibrarea bugetelor locale şi a drumurilor judeţene au fost diminuate cu suma de 
1.601.244 lei din trim.III si majorat trim.IV cu aceeaşi sumă.

Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.55/2010,  privind  unele  măsuri  de  reducere  a 
cheltuielilor publice,  prevede că se vor diminua cu 20% cheltuielile cu bunurile şi 
serviciile aprobate în buget în trimestrele III şi IV 2010, luându-se ca referinţă 
cheltuielile aprobate în vigoare la data publicării prezentei Ordonanţe de Urgenţă 
rămase de executat în trimestrele respective.

Pentru  restabilirea  echilibrului  bugetar  ca  urmare  a  aplicării  prevederilor 
O.U.G.nr.55/2010, în urma diminuării sumelor aferente cheltuielilor cu bunuri şi 
servicii pe trim. III şi trim.IV  la capitolul 65.02 Invăţământ,  au fost majorate 
fondurile alocate la acelaşi capitol, pentru Programul corn şi lapte, iar diferenţa a 
fost repartizată capitolului 84.02  Transporturi, pentru susţinerea programelor de 
investiţii.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
COSTEA BOGDAN

                                                                            BIROUL BUGET,
                                                        VENITURI ŞI CHELTUIELI

                                                       MARILENA PĂDURE
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