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HOTARAREA nr.238
privind rectificarea bugetului general al Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi pe
anul 2016

Consiliul Judetean Iasi;
Avand in vedere:
a) Expunerea de motive privind rectificarea bugetului general al Judetului Iasi —
Consiliul Judetean Iasi pe anul 2016, prezentata de catre Pre§edintele Consiliului Judetean
Iasi - dl. Dr. Ing. Maricel POPA, inregistrata sub nr.29883 din 07.10.2016,
b) Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general al Judetului Iasi —
Consiliul Judetean Iasi pe anul 2016, elaborat de care Directia Economics — Serviciul
Buget, inregistrat sub nr.29882 din 07.10.2016,
c) Nota de fundamentare nr. 29709/06.10.2016 a Directiei Proiecte §i Dezvoltare
Durabild,
d) Nota de fundamentare nr. 29842/06.10.2016 a Directiei Proiecte §i Dezvoltare
Durabild,
e) Nota de fundamentare nr. 29809/06.10.2016 a Directiei Economice —
Compartiment Gestionarea Patrimoniului,
f) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i
completarile ulterioare,
g) Prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016,
h) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2016,
i) Hotararile Consiliului Judetean Iasi de aprobare a bugetului initial pe anul 2016 §i
a rectificarilor ulterioare,
j) Analiza executiei bugetare,
k) Virarile de credite efectuate intre titluri, articole §i alineate de cheltuieli §i
aprobate conform legislatiei in vigoare de ordonatorul principal de credite,
1) Votul in unanimitate exprimat in §edinta extraordinary de plen din data de 7
octombrie 2016 §i consemnat in procesul - verbal al acesteia;
In temeiul dispozitiilor art. 97 alin.(1) §i ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea
nr. 215/2001, privind administratia publics locals, republicata, cu modificarile §i
completdrile ulterioare,
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HOTARASTE:
Art.1.(1) Aproba rectificarea bugetului propriu (local) al Judetului Ia§i - Consiliul
Judetean Iasi pe anul 2016 (sectiunea de functionare i sectiunea de dezvoltare) potrivit
anexelor nr. I, I.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.2, 1.3, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.1.(2) Aproba rectificarea programului de investitii pe anul 2016 pentru bugetul
general al Judetului Ia§i - Consiliul Judetean Ia§i — sectiunea de dezvoltare, conform
anexelor nr. 1.4, 1.4.1, 1.7, 1.7.1, III i III.1, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.1.(3) Aproba rectificarea sumelor repartizate din excedentul Judetului
Consiliul Judetean Ia§i pe anul 2016 cu suma de 145,40 m i i lei, potrivit anexei nr. 111.2,
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Ordonatorii de credite vor dispune masuri incepand cu data aprobarii
prezentei pentru incadrarea in bugetele aprobate pe capitole, subcapitole, titluri, articole §i
alineate de cheltuieli pentru anul 2016, conform anexelor nr. I §i III, parti integrante din
prezenta hotarare. Creditele bugetare reprezinta limita maxima, angaj area, lichidarea,
ordonantarea §i plata acestora efectuandu-se in conformitate cu prevederile legale.
Art.3. Responsabilitatea pentru gestionarea eficienta i in conformitate cu
prevederile legale a creditelor bugetare aprobate apartine conducatorilor institutiilor de sub
autoritatea Judetului Iasi. - Consiliul Judetean Ia§i, in calitate de ordonatori de credite.
- Consiliul Judetean Ia§i, in
Conducatorii unitatilor de sub autoritatea Judetului
calitate de ordonatori tertiari de credite Si conducatorii compartimentelor financiar contabile sunt cei care poarta raspunderea pentru modalitatea de gestionare a fondurilor
aprobate in bugetele de venituri §i cheltuieli pe surse de venituri, parti, capitole,
alineate de cheltuieli (incasarea veniturilor, respectarea
subcapitole, titluri, articole
prevederilor legale cu privire la angajarea, lichidarea, ordonantarea, plata, incheierea
angajamentelor legale, stabilirea prioritizarii in efectuarea platilor, efectuarea platilor
cheltuielilor, stabilirea §i solicitarea valorii totale a necesarului de fonduri pentru
efectuarea platilor in cadrul bugetului aprobat — deschideri/retrageri de credite, pe surse,
organizarea evidentei — contabile §.a.).
Art.4. Ordonatorii de credite de sub autoritatea Judetului Iasi - Consiliul Judetean
Ia§i, care la data de 31.12.2015 au raportat plati restante, au obligatia ca in executia
bugetelor aprobate pe anul 2016 sa asigure achitarea platilor restante. Ordonatorii de
credite pot face not angajamente legale, in limita prevederilor bugetare aprobate, numai
dupa stingerea platilor restante inregistrate la finele anului anterior.
Art.5. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de:
a) Directia Economics - Serviciul Buget,
b) Directia Economics - Compartiment Gestionarea Patrimoniului,
c) Directia Tehnica si. Investitii,
d) Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila.
Art.6.(1) Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni si Presa, va comunica in copie prezenta hotarare, inclusiv anexele la
prezenta:
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a) Institutiei Prefectului Judetului Ia§i,
b) Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi.
Art.6.(2) Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni §i Presa, va comunica in copie prezenta hotarare, inclusiv raportul de
specialitate, notele de fundamentare anexele la prezenta Directiei Economice - Serviciul
Buget.
Art.6.(3) Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni si Presa, va comunica in copie prezenta hotArare, exclusiv anexele la
prezenta:
a) Directiei Economice - Compartiment Gestionarea Patrimoniului,
b) Directiei Proiecte §i Dezvoltare Durabild.
Art.6.(4) Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni si Presa, va comunica in copie prezenta hotarare, inclusiv Anexa
nr. III.1 la prezenta:
a) Directiei Tehnice §i Investitii,
b) Directiei Achizitii Publice.
Art.7. Aducerea la cuno§tinta publics a prevederilor hotararii va fi asigurata de catre
Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni
§i Presa.
Data astazi: 7 octombrie 2016
PRESEDINTE,
Dr. Ing. *rice
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