ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al
judeţului ILFOV pe anul 2008
Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui şi a Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean înregistrată sub nr.8678/26.08.2008 şi nr.11028/27.10.2008;
- Raportul
Preşedintelui înregistrat sub nr. 8679/26.08.2008 şi nr.
11029/27.10.2008;
- Raportul Direcţiei Economice înregistrat sub nr.8680/26.08.2008 şi nr.
11030/27.10.2008;
- 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;
- Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei – Direcţia Generală
Incluziune şi Asistenţă Socială, transmite suplimentarea creditelor bugetare
reprezentând transferuri de la bugetul de stat pentru plata drepturilor şi
facilităţilor persoanelor cu handicap, conform adresei înregistrată la Consiliul
Judeţean Ilfov sub nr. 8524/20.08.2008;
- Adresa nr. 8542/14.08.2008, îregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub
nr.8397/15.08.2008, a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului
Ilfov, privind repartizarea creditelor alocate pentru exerciţiul bugetar 2008;
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În baza adresei nr.104172/HI/08.08.2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor, şi înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub
nr.8219/11.08.2008, comunică sumele alocate Judeţului Ilfov pentru realizarea
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, în urma rectificării bugetului pe anul 2008
prin OG nr.18/2008;
Cu adresa nr.104169/HI/08.08.2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
şi Locuinţelor, şi înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub
nr.8297/13.08.2008, comunică sumele alocate Judeţului Ilfov pentru derularea
Programului de alimentare cu apă la sate aprobat prin H.G. nr.577/1997, cu
modificările şi completările ulterioare în urma rectificării bugetului pe anul
2008 prin OG nr.18/2008;
În baza adresei nr. nr.105104/13.08.2008 înregistrată la Consiliul Judeţean
Ilfov sub nr.8578/22.08.2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor suplimentează fondurile de la bugetul de stat pentru Programul
construcţiilor de locuinţe conform O.G nr.19/1994;
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Direcţia Generală Incluziune
şi Asistenţă Socială, transmite suplimentarea creditelor bugetare reprezentând
transferuri de la bugetul de stat pentru plata drepturilor şi facilităţilor
persoanelor cu handicap, conform adresei
înregistrată la Consiliul Judeţean
Ilfov sub nr. 5363/07.10.2008 ;
În baza adresei nr. 117955/10.10.2008 înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov
sub nr. 10462/14.10.2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor suplimentează fondurile de la bugetul de stat pentru Programul
construcţiilor de locuinţe conform O.G nr.19/1994;
Hotărârea Guvernului nr.1152/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale unor judeţe;
Prevederile art.19 alin.2 şi 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, modificată şi completată;
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se rectifică bugetul local al Judeţului Ilfov pe anul 2008, 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; 1.6; 2.1; 2.2; 2.2.3; 2.2.3.1; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.8;
2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.6.2; 2.6.2.1; 2.6.2.1.1; 2.6.2.2; 2.6.2.2.1; 2.6.2.3;
2.6.2.3.1; 2.6.3; 2.6.3.2; 2.7; 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3; 2.7.4; 2.7.4.2; 2.7.5;
2.9; 2.9.1; 2.9.1.1; 2.9.1.2; 2.9.1.4; 2.9.2; 2.12; 2.12.1; 2.12.2; 2.12.3;
2.12.4; 3.2; 3.3; 4.1; 4.3; 5; 6; 7; care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Executive, cu suma de 579.000 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea
de cheltuieli.
Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului la capitolul 54.02 – Alte Servicii
Publice Generale, cu suma de 828.700 lei, atât la partea de venituri cât şi la
partea de cheltuieli.
Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului la capitolul 55.02 – Dobânzi cu
suma de 1.564.000 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli.
Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului la capitolul
61.02 –
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, cu suma de 150.000 lei, atât la
partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli.
Art.6. Se aprobă diminuarea bugetului la capitolul 65.02 –Invăţământ,
cu suma de 600.000 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli.
Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului la capitolul 66.02 – Sănătate, cu
suma de 512.000 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli.
Art.8. Se aprobă rectificarea bugetului la capitolul 68.02 – Asistenţă
Socială, cu suma de 4.672.390 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea
de cheltuieli.
Art.9. Se aprobă rectificarea bugetului la capitolul 84.02 -Transporturi,
cu suma de 20.895.300 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de
cheltuieli.
Art.10. Se aprobă repartizarea fondurilor speciale pe unităţi administrativteritoriale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 577/1997, modificată şi completată,
privind derularea Programului de alimentare cu apă la sate, cu suma de
240.000 lei, conform Anexei nr. 4.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.11. Se aprobă repartizarea fondurilor speciale pe unităţi administrativteritoriale, în baza O.G nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru
realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, cu suma de 700.000
lei, conform Anexei nr. 4.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe unităţi
administrativ - teritoriale, conform Anexei nr. 3.2, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.13. Se aprobă repartizarea sumei de 1.379.160 lei, a cotelor
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, reţinute ca
urmare a diminuării cu gradul de colectare, conform Anexei nr. 3.3, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.14. Se aprobă listele obiectivelor de investiţii pe anul 2008 la nivelul
prevăzut în Anexa nr. 5;
Art.15. Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.34/2008 se revocă;
Art.16. 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

Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
MONICA TRANDAFIR
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