
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE
HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al
al judeţului ILFOV pe anul 2012

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
-  Adresele  Căminului  pentru  Persoane  Vârstnice  Periş  nr.60/02.02.2012, 

nr.619/.01.06.2012  şi  nr.901/24.07.2012,  înregistrate   la  Consiliul  Judeţean 
Ilfov cu nr.878/02.02.2012, nr.4423/05.06.2012 şi nr.6033/24.07.2012; 

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi a Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
înregistrată sub nr.6152/30.07.2012; 

- Raportul Preşedintelui înregistrat sub nr.6153/30.07.2012 ; 
- Raportul Direcţiei Economice înregistrat sub nr.6154/30.07.2012 ;
- 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;
- 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 Anexei nr. 1; care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.2.  Se aprobă bugetul la capitolul 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială, în 
valoare totală de 68.946  lei, cheltuieli de personal. 

Art.3.  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. 6152/30.07.2012 

EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2012

Prin corespondenţa  purtată  cu  Căminul  pentru Persoane Vârsnice Periş,  rezultă 

faptul că, la finele anului 2011, nu au fost utilizate sumele alocate prin  programul de 

interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice".

Cu adresa nr.153094/30.01.2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

–  Direcţia  Generală  Asistenţă  Socială  ne  transmite  punctul  de  vedere  în  sensul 

că ‘’sumele  deschise  şi  neutilizate  nu  se  reportează,  responsabilitatea  nerespectării 

clauzelor contractuale revenind Consiliului Judeţean Ilfov’’.

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.

Ţinând  cont  de  cele  prezentate,  şi  de  faptul  că  funcţionarea  Căminul  pentru 

Persoane Vârsnice Periş  nu trebuie întreruptă,  propunem alocarea sumei de 68.946 lei, 

din venituri  proprii pentru:

- capitolul 68.02  Asistenţa Socială –  68.946 lei,  cheltuieli de personal pentru 

Căminul pentru Persoane Vârsnice Periş.

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. 6153/30.07.2012  

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2012

Prin corespondenţa  purtată  cu  Căminul  pentru Persoane Vârsnice Periş,  rezultă 

faptul că, la finele anului 2011, nu au fost utilizate sumele alocate prin  programul de 

interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice".

Cu adresa nr.153094/30.01.2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

–  Direcţia  Generală  Asistenţă  Socială  ne  transmite  punctul  de  vedere  în  sensul 

că ‘’sumele  deschise  şi  neutilizate  nu  se  reportează,  responsabilitatea  nerespectării 

clauzelor contractuale revenind Consiliului Judeţean Ilfov’’.

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.

Ţinând  cont  de  cele  prezentate,  şi  de  faptul  că  funcţionarea  Căminul  pentru 

Persoane Vârsnice Periş  nu trebuie întreruptă,  propunem alocarea sumei de 68.946 lei, 

din venituri  proprii pentru:

- capitolul 68.02  Asistenţa Socială –  68.946 lei,  cheltuieli de personal pentru 

Căminul pentru Persoane Vârsnice Periş.

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
DIRECTIILE DE SPECIALITATE
Nr. 6154/30.07.2012  

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2012

Prin corespondenţa purtată  cu  Căminul  pentru Persoane Vârsnice Periş,  rezultă 
faptul că, la finele anului 2011, nu au fost utilizate sumele alocate prin  programul de 
interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice".

Cu adresa nr.153094/30.01.2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
–  Direcţia  Generală  Asistenţă  Socială  ne  transmite  punctul  de  vedere  în  sensul 
că ‘’sumele  deschise  şi  neutilizate  nu  se  reportează,  responsabilitatea  nerespectării 
clauzelor contractuale revenind Consiliului Judeţean Ilfov’’.

Astfel, în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov din data de 06.02.2012, urmare unui 
amendament, s-a aprobat suma necesară acoperirii cheltuielilor de personal pentru lunile 
în  care  nu  a  fost  pus  în  aplicare programul  de  interes  naţional  "Dezvoltarea  reţelei 
naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice".

Mai mult decât atât, prin adresa nr.1775/07.03.2012,  Consiliului Judeţean Ilfov a 
solicitat încheierea unui act adiţional privind suspendarea aplicării contractului în cauză, 
pe o perioadă de maxim 60 zile, timp în care Căminul pentru Persoane Vârsnice Periş v-a 
obţine Certificatul de acreditare  şi v-a demara internarea bătrânilor în cămin.

Menţionăm că până la data prezentei, nu a fost primit un răspuns în acest sens.
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.

Ţinând  cont  de  cele  prezentate,  şi  de  faptul  că  funcţionarea  Căminul  pentru 
Persoane Vârsnice Periş  nu trebuie întreruptă,  s-a propus alocarea sumei de 68.946 lei, 
din venituri  proprii pentru:

- capitolul  68.02  Asistenţa Socială –  68.946 lei,  cheltuieli de personal pentru 
Căminul pentru Persoane Vârsnice Periş.

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

                    Direcţia Juridică şi                     Direcţia Economică
        Administraţie Publică

                     Director Executiv,                        Director Executiv,

                      Florin Ionel  Nae                          Bogdan Costea

                   Serviciul juridic - contencios,                        Biroul Buget, Venituri 

                        Avizare legalitate acte                                         şi Cheltuieli

                             Irina Suliman                                              Marilena Pădure
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