
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT   DE
HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local 
al judeţului ILFOV pe anul 2012

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi a Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

înregistrată sub nr.       /          .2012

- Raportul Preşedintelui înregistrat sub nr.       /          .2012

- Raportul Direcţiei Economice înregistrat sub nr.         /           .2012 ;

-  Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 

economice;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

- Adresa  nr.1.732/DGLP/08.08.2012,  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi 

Turismului,  transmite  alocaţiile  bugetare pe anul 2012, pentru Programul de 

pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local, 

alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, aprobat prin 

H.G nr. 1256/2005, de modificare şi completare a H.G nr.577/1997;

- Prevederilor  art.19,  alin.  2,  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 rectifică bugetul local al Judeţului Ilfov pe anul 2012, atât la partea de 

venituri  cât  şi  la  partea  de cheltuieli,  conform  Anexelor  nr.  1;  5;  7; care  fac  parte 

integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă majorarea  la capitolul 51.02 - Autorităţi Executive, în valoare 

totală de 746.000 lei.

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

valoare totală de  90.000  lei.

 
Art.4. Se aprobă majorarea la capitolul 60.02 - Centrul Militar Judeţean Ilfov in 

valoare totala de 100.000 lei.. 

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

71.544 lei. 

Art.6.   Se aprobă majorarea la capitolul  66.02 - Sănătate, în valoare totală de 

700.000  lei, din care :

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ILfov  600.000 lei ;

- Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea 100.000 lei.

Art.7.   Se aprobă bugetul  la  capitolul  74.02 – Protectia Mediului, în  valoare 

totală de 141.554 lei.

Art.8.  Se aprobă majorarea la capitolul 84.02 - Transporturi, în valoare totală de 

6.506.690  lei, din care:

- 4.506.690  lei, program HG 577/1997 reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a 

drumurilor de interes judeţean şi de interes local ;

- 2.000.000 lei, reparaţii curente.  
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Art.9. Se aprobă listele obiectivelor de investiţii pe anul 2012, la nivelul prevăzut 

în Anexa nr. 5;

Art.10. Se aprobă fondurile 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 , in 

suma de  5.935.897 lei,  conform  Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.

Art.11. 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,

MARIAN  PETRACHE

                       Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

    MONICA TRANDAFIR

Nr. ______   
Din _________  2012



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr.                        .2012

EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2012

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  luna  august,  pentru  bugetul 
propriu, a rezultat o depăşire a veniturilor proprii încasate efectiv,  faţă de planificat, în 
sumă de 3.707.544 lei.

Suma totală de 3.707.544 lei, se repartizează pe capitole după cum urmează:
- capitolul 51.02  Autorităţi executive – 746.000 lei,  investiţii;
-  capitolul 54.02  Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor – 90.000 

lei,  cheltuieli personal;
- capitolul 60.02  Centrul Militar Ilfov – 100.000 lei, cheltuieli materiale ;
- capitolul 65.02  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov – 

71.544 lei, cheltuieli personal ;
- capitolul 66.02  Sănătate –700.000 lei, din care:

- 600.000 lei – investiţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov,
- 100.000 lei – investiţii pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Buftea.

- capitolul 84.02  Transporturi – 2.000.000 lei,  cheltuieli materiale.
În  baza  adresei  nr. 1.732/DGLP/08.08.2012,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean 

Ilfov sub nr.6487/09.08.2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, transmite 
suplimentarea creditelor bugetare pe anul 2012 alocate Judeţului Ilfov pentru:

-  derularea  Programului  de  pietruire,  reabilitare,  modernizare  şi/sau  asfaltare  a 
drumurilor  de  interes  local  clasate  aprobat  prin  H.G.  nr.1256/2005,  de  modificare  şi 
completare a H.G. nr.577/1997,  in valoare de 4.506.690 lei;

- derularea  Programul de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate la 
sate, aprobat in H.G 1256/2005, de modificare şi completare a H.G nr.577/1997, pentru 
anul 2012, cu suma de 5.935.897 lei.

In  anul  2009,   s-a  incheiat  contractul  pentru  finanţare  nerambursabilă  între 
Administraţia  Fondului  pentru  Mediu şi  Judeţul  Ilfov,  având ca obiect  Implementare 
Proiectelor de Împădurire a Terenurilor Agricole Degradate constituite în perimetre de 
ameliorare , în cadrul programului de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin impadurirea 
terenurilor  agricole degradate.
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Cu  Hotărârea  Consiliului  Judeţean Ilfov  nr.173/2009,  privind  aprobarea 
participării Judeţului Ilfov prin Consiliului Judeţean Ilfov   la programul de Îmbunătăţire 
a  Calităţii  Mediului  prin  împădurirea  terenurilor   agricole  degradate  în  calitate  de 
coordonator, contribuţia Consiliului Judeţean Ilfov  necesară realizarii proiectului este 0 
lei.

Deoarece Ordinul Ministerului Mediului nr.1090/2009, pentru aprobarea ghidului 
de  finanţare  a  programului  de  îmbunatatire  a  calităţii  mediului  prin  impădurirea 
terenurilor   agricole  degradate  a  fost  abrogat  prin  art.3  din  Ordinul  nr.989/2010,  al 
ministerului  Mediului  şi  Pădurilor,  se  impune  ca  sumele  rămase  de  utilizat  conform 
contractului de mai sus pentru anul 2012, să fie prevăzute în bugetul local.

Pentru anul 2012, suma ce se poate finanţa este de 141.554 lei,  sumă ce v-a fi 
inclusă în bugetul propriu al   Consiliului Judeţean Ilfov.

Faţă de cele expuse am iniţiat proiectul de hotărâre pe care îl supunem Consiliului 
Judeţean în vederea aprobarii rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului 
Ilfov pentru anul 2012.

P R E Ş E D I N T E,

MARIAN  PETRACHE

VICEPREŞEDINTE,                                         VICEPREŞEDINTE,
       CRISTINA  MANICEA                                            MIHAI BARBU



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr.                          .2012

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2012

Avand  in  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  luna  august,  pentru  bugetul 
propriu, a rezultat o depăşire a veniturilor proprii încasate efectiv,  faţă de planificat, în 
sumă de 3.707.544 lei.

Suma totală de 3.707.544 lei, se repartizează pe capitole după cum urmează:
- capitolul 51.02  Autorităţi executive – 746.000 lei,  investiţii;
-  capitolul 54.02  Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor – 90.000 

lei,  cheltuieli personal;
- capitolul 60.02  Centrul Militar Ilfov – 100.000 lei, cheltuieli materiale ;
- capitolul 65.02  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov – 

71.544 lei, cheltuieli personal ;
- capitolul 66.02  Sănătate –700.000 lei, din care:

- 600.000 lei – investiţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov,
- 100.000 lei – investiţii pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Buftea.

- capitolul 84.02  Transporturi – 2.000.000 lei,  cheltuieli materiale.
În  baza  adresei  nr. 1.732/DGLP/08.08.2012,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean 

Ilfov sub nr.6487/09.08.2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, transmite 
suplimentarea creditelor bugetare pe anul 2012 alocate Judeţului Ilfov pentru:

-  derularea  Programului  de  pietruire,  reabilitare,  modernizare  şi/sau  asfaltare  a 
drumurilor  de  interes  local  clasate  aprobat  prin  H.G.  nr.1256/2005,  de  modificare  şi 
completare a H.G. nr.577/1997,  in valoare de 4.506.690 lei;

- derularea  Programul de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate la 
sate, aprobat in H.G 1256/2005, de modificare şi completare a H.G nr.577/1997, pentru 
anul 2012, cu suma de 5.935.897 lei.

În  anul  2009,   s-a  încheiat  contractul  pentru  finanţare  nerambursabilă  între 
Administraţia  Fondului  pentru  Mediu şi  Judeţul  Ilfov,  având ca obiect  Implementare 
Proiectelor de Împădurire a Terenurilor Agricole Degradate constituite în perimetre de 
ameliorare , în cadrul programului de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin impadurirea 
terenurilor  agricole degradate.
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Cu  Hotărârea  Consiliului  Judeţean Ilfov  nr.173/2009,  privind  aprobarea 
participării Judeţului Ilfov prin Consiliului Judeţean Ilfov   la programul de Îmbunătăţire 
a  Calităţii  Mediului  prin  împădurirea  terenurilor   agricole  degradate  în  calitate  de 
coordonator, contribuţia Consiliului Judeţean Ilfov  necesară realizarii proiectului este 0 
lei.

Deoarece Ordinul Ministerului Mediului nr.1090/2009, pentru aprobarea ghidului 
de  finanţare  a  programului  de  îmbunatatire  a  calităţii  mediului  prin  impădurirea 
terenurilor   agricole  degradate  a  fost  abrogat  prin  art.3  din  Ordinul  nr.989/2010,  al 
ministerului  Mediului  şi  Pădurilor,  se  impune  ca  sumele  rămase  de  utilizat  conform 
contractului de mai sus pentru anul 2012, să fie prevăzute în bugetul local.

Pentru anul 2012, suma ce se poate finanţa este de 141.554 lei,  sumă ce v-a fi 
inclusă în bugetul propriu al   Consiliului Judeţean Ilfov.

Faţă de cele expuse am iniţiat proiectul de hotărâre pe care îl supunem Consiliului 
Judeţean în vederea aprobarii rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului 
Ilfov pentru anul 2012.

 P R E Ş E D I N T E,

MARIAN  PETRACHE



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECTIA ECONOMICA
BIROUL BUGET, VENITURI SI CHELTUIELI
Nr.                          .2012

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2012

Potrivit  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  luna  august,  pentru  bugetul 
propriu, a rezultat o depăşire a veniturilor proprii încasate efectiv,  faţă de planificat, în 
sumă de 3.707.544 lei.

Suma totală de 3.707.544 lei, se repartizează pe capitole după cum urmează:
- capitolul 51.02  Autorităţi executive – 746.000 lei,  investiţii;
-  capitolul 54.02  Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor – 90.000 

lei,  cheltuieli personal;
- capitolul 60.02  Centrul Militar Ilfov – 100.000 lei, cheltuieli materiale ;
- capitolul 65.02  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov – 

71.544 lei, cheltuieli personal ;
- capitolul 66.02  Sănătate –700.000 lei, din care:

- 600.000 lei – investiţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov,
- 100.000 lei – investiţii pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Buftea.

- capitolul 84.02  Transporturi – 2.000.000 lei,  cheltuieli materiale.
În  baza  adresei  nr. 1.732/DGLP/08.08.2012,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean 

Ilfov sub nr.6487/09.08.2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, transmite 
suplimentarea creditelor bugetare pe anul 2012 alocate Judeţului Ilfov pentru:

-  derularea  Programului  de  pietruire,  reabilitare,  modernizare  şi/sau  asfaltare  a 
drumurilor  de  interes  local  clasate  aprobat  prin  H.G.  nr.1256/2005,  de  modificare  şi 
completare a H.G. nr.577/1997,  in valoare de 4.506.690 lei;

- derularea  Programul de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate la 
sate, aprobat in H.G 1256/2005, de modificare şi completare a H.G nr.577/1997, pentru 
anul 2012, cu suma de 5.935.897 lei.

In  anul  2009,   s-a  incheiat  contractul  pentru  finanţare  nerambursabilă  între 
Administraţia  Fondului  pentru  Mediu şi  Judeţul  Ilfov,  având ca obiect  Implementare 
Proiectelor de Împădurire a Terenurilor Agricole Degradate constituite în perimetre de 
ameliorare , în cadrul programului de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin impadurirea 
terenurilor  agricole degradate.
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Cu  Hotărârea  Consiliului  Judeţean Ilfov  nr.173/2009,  privind  aprobarea 
participării Judeţului Ilfov prin Consiliului Judeţean Ilfov   la programul de Îmbunătăţire 
a  Calităţii  Mediului  prin  împădurirea  terenurilor   agricole  degradate  în  calitate  de 
coordonator, contribuţia Consiliului Judeţean Ilfov  necesară realizarii proiectului este 0 
lei.

Deoarece Ordinul Ministerului Mediului nr.1090/2009, pentru aprobarea ghidului 
de  finanţare  a  programului  de  îmbunatatire  a  calităţii  mediului  prin  impădurirea 
terenurilor   agricole  degradate  a  fost  abrogat  prin  art.3  din  Ordinul  nr.989/2010,  al 
ministerului  Mediului  şi  Pădurilor,  se  impune  ca  sumele  rămase  de  utilizat  conform 
contractului de mai sus pentru anul 2012, să fie prevăzute în bugetul local.

Pentru anul 2012, suma ce se poate finanţa este de 141.554 lei,  sumă ce v-a fi 
inclusă în bugetul propriu al   Consiliului Judeţean Ilfov.

Faţă  de cele expuse  am întocmit  prezentul  raport  pentru  a  însoţi   proiectul  de 
hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA 

BIROUL BUGET, VENITURI ŞI  CHELTUIELI,
                                                                            MARILENA PĂDURE
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