ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IA51
Bulevardul Stefan cel Mare Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

HOTARA REA nr.235
privind rectificarea bugetului general al Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi
pe anul 2016

Consiliul Judetean Ia0;
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. 28571 din 27.09.2016,
b) Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general al Judetului Iasi —
Consiliul Judetean Iasi pe anul 2016, elaborat de atre Directia Economic. — Serviciul
Buget, inregistrat sub nr. 28569 din 27.09.2016,
c) Raportul de specialitate de completare la proiectul de hotarfire privind rectificarea
bugetului general al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pe anul 2016, elaborat de atre
Directia Economics — Serviciul Buget, inregistrat sub nr.28789 din 28.09.2016,
d) Nota de fundamentare nr. 28555/27.09.2016 a Directiei Proiecte §i Dezvoltare
Durabild, privind alocarea in anul 2016 a fondurilor necesare realizarii documentatiilor
prevazute in Ghidul solicitantului respectiv evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si
a auditului de siguranta rutiera, pentru obiectivul de investitii "Regiunea Nord — Est — Axa
rutiera strategics 1: Iasi - Suceava",
e) Adresa Directiei Proiecte §i Dezvoltare Durabila nr. 28562 din 28.09.2016,
f) Nota de fundamentare nr. 22338/27.09.2016 a Spitalului Clinic de Urgent. pentru
Copii "Sf. Maria" I*, inregistratd la Consiliul Judetean Iasi cu nr. 28704/28.09.2016,
privind rectificarea bugetului de venituri §i cheltuieli pe anul 2016,
g) Nota de fundamentare nr. 28554/27.09.2016 a Directiei Proiecte §i Dezvoltare
Durabild, privind aprobarea §i introducerea in bugetul Consiliului Judetean Ia0 a sumelor
necesare pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate §i a documentatiilor necesare pentru
obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, in vederea realizarii parcului
industrial "IASI INDUSTRIAL PARK",
h) Nota de fundamentare nr. 27725/19.09.2016 a Directiei Tehnice §i Investitii, privind
intocmirea unui Studiu de Fezabilitate pentru fundamentarea utilizarii panourilor solare in
vederea asigurarii apri calde menajere necesare la Unitatea Medico Socials Raduaneni §i
la Unitatea Medico Socials Bivolari,
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i) Adresa Centrului de Asistenta Medico- Sociald Bivolari nr. 2010/18.08.2016,
inregistrata la Consiliul Judetean Iasi cu nr. 24849/22.08.2016,
j) Adresa UnitAtii Medico — Sociale Raducaneni nr. 1017/19.08.2016, inregistrata la
Consiliul Judetean Iasi cu nr. 24850/22.08.2016,
k) Adresa nr. 28409/26.09.2016 a Directiei Tehnice §i Investitii,
1) Nota de fundamentare nr. 29634/14.09.2016 a Directiei Generale de Asistenta
Sociald §i Protectia Copilului Iasi, privind rectificarea bugetului local pe anul 2016,
m) Nota de fundamentare nr. 30023/19.09.2016 a Directiei Generale de Asistenta
Sociald §i Protectia Copilului Iasi, privind rectificarea bugetului local pe anul 2016,
n) Adresa nr. 20239/15.09.2016 a Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i
Persoanelor VArstnice — Agentia Nationale pentru Plati §i Inspectie Sociald, inregistrata la
Consiliul Judetean Iasi cu nr. 27651/19.09.2016,
o) Nota de fundamentare nr. 1333/14.09.2016 a Centrului Judetean de Resurse §i
Asistenta Educationald Iasi, privind rectificki la cheltuieli de capital pentru bugetul local
pe anul 2016,
p) Nota de fundamentare nr. 3804/22.09.2016 a Colegiului Tehnic „Ion Holban"
privind suplimentarea bugetului local pe anul 2016,
q) Nota de fundamentare nr. 9061/13.09.2016 a Spitalului Clinic de Obstetrics §i
Ginecologie „Cuza Vodd" Iasi, privind redistribuire investitii — dotki independente,
r) Nota de fundamentare nr. 9151/15.09.2016 a Spitalului Clinic de Obstetrics §i
Ginecologie „Cuza Vodd" Iasi, privind rectificarea bugetului de venituri §i cheltuieli pe
anul 2016,
s) Nota de fundamentare nr. 21379/14.09.2016 a Spitalului Clinic de Urgenta pentru
Copii „Sf. Maria" Ia0, privind rectificarea bugetului de venituri §i cheltuieli pe anul 2016,
t) Nota de fundamentare nr. 12122/20.09.2016 a Spitalului Clinic de Urgenta „Prof.
Dr. N. Oblu" Iasi, privind rectificarea bugetului de venituri §i cheltuieli pe anul 2016,
u) Nota de fundamentare nr. 16324/13.09.2016 a Spitalului Clinic de
Pneumoftiziologie Iasi, privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016,
venituri proprii,
v) Nota de fundamentare nr. 16653/19.09.2016 a Spitalului Clinic de
Pneumoftiziologie Iasi, privind rectificarea bugetului de venituri §i cheltuieli din
excedentul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, in vederea achizitionkii unui lavoar
monopost apd stern* in valoare de 10,5 mii lei,
w) Nota de fundamentare nr. 13447/13.09.2016 a Spitalului Clinic de Boli Infectioase
„Sf. Parascheva" Iasi, privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016,
x) Nota de fundamentare nr. 14066/26.09.2016 a Spitalului Clinic de Boli Infectioase
„Sf. Parascheva" Iasi, privind rectificarea bugetului de venituri §i cheltuieli in vederea
achizitionkii de aparaturd medicaid,
y) Nota de fundamentare nr. 2929/19.09.2016 a Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi"
privind redistribuirea cheltuielilor de investitii pe anul 2016,
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z) Nota de fundamentare nr. 1097/12.09.2016 a Unitatii Medico-Sociale Raduckieni,
privind suplimentarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2016, la capitolul 68.10
"Asigurki i asistenta socials", sursa de finantare: subven'ii de la bugetul local,
aa)Prevederile Legii nr. 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite
personalului didactic din invatamkitul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai
2011,
bb) Prevederile Hotarkii Guvernului nr. 614/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite
personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 — 13 mai
2011,
cc) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscalbugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normativ,
dd) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea i completarea
Ordonantei de urge*. a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului 'Atli din
fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum §i unele masuri fiscalbugetare, pentru modificarea §i completarea unor acte normative §i pentru aplicarea unitary
a dispozitiilor legale,
ee)Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile Si
completkile ulterioare,
ff) Prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016,
gg) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2016,
hh) Hotarkile Consiliului Judetean Iasi de aprobare a bugetului initial pe anul 2016
a rectifickilor ulterioare,
ii) Analiza executiei bugetare,
jj) Virdrile de credite efectuate Intre titluri, articole §i alineate de cheltuieli §i aprobate
conform legislatiei in vigoare de ordonatorul principal de credite,
kk) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de 27
septembrie 2016;
11) Amendamentele formulate in cadrul §edintei comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judetean lai din data de 27 septembrie 2016, reiterate in cadrul §edintei
ordinare de plen din data de 28.09.2016 consemnate in procesele verbale al acestora,
mm)Votul in unanimitate exprimat in §edinta ordinary de plen din data de 28
septembrie 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 publicd locals, republicata, cu modifickile completkile
ulterioare,
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HOTARASTE:
Art.1 Aproba rectificarea bugetului propriu (local) al Judetului Ia§i - Consiliul
Judetean Ia§i pe anul 2016 (sectiunea de functionare §i sectiunea de dezvoltare) potrivit
anexelor nr. I, I.1, I.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.1.(2) Aproba rectificarea bugetului centralizat al institutiilor publice §i
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 (sectiunea de
functionare Si sectiunea de dezvoltare), potrivit anexelor nr. II.a, II.b, II.1.a, II. 1 .b, II.1.1.a,
II.1.1.b, II.1.2.a, II.1.2.b, II.2.a, II.2.b, 11.2.1.a, 11.2.1.b, II.2.2.a, II.2.2.b, II.3.a, II.3.b, parti
integrante din prezenta hotarare.
Art.1.(3) Aproba rectificarea programului de investitii pe anul 2016 pentru bugetul
— sectiunea de dezvoltare, conform
general al Judetului Ia§i - Consiliul Judetean
anexelor nr. 1.4, 1.4.1, 1.7, 1.7.1, 11.5, 11.5.1, III *i 111.1, parti integrante din prezenta
hotarare.
Art.1.(4) Aproba rectificarea sumelor repartizate din excedentul Judetului Ia§i Consiliul Judetean Ia§i pe anul 2016 cu suma de 148,58 mii 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 Si
alineate de cheltuieli pentru anul 2016, conform anexelor nr. I, II *i III, parti integrante din
prezenta hotarare. Creditele bugetare reprezinta limita maxima, angajarea, lichidarea,
ordonantarea 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 Ia§i - Consiliul Judetean Ia§i, in calitate de ordonatori de credite.
Conduca'torii unitatilor de sub autoritatea Judetului Ia§i - Consiliul Judetean Ia§i, in
calitate de ordonatori tertian de credite i conducatorii compartimentelor financiar contabile sunt cei care poarta raspunderea pentru modalitatea de gestionare a fondurilor
cheltuieli pe surse de venituri, parti, capitole,
aprobate in bugetele de venituri
subcapitole, titluri, articole §i alineate de cheltuieli (incasarea veniturilor, respectarea
prevederilor legale cu privire la angajarea, lichidarea, ordonantarea, plata, incheierea
angajamentelor legale, stabilirea prioritizarii in efectuarea platilor, efectuarea platilor §i
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 Ia§i - Consiliul Judetean
14, 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
dupd 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 - Serviciul Financiar-Contabil,
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c) Directia Proiecte §i Dezvoltare Durabild,
d) Directia Tehnica. §i Investitii,
e) Directia Generala de Asistenta Socials §i Protectia Copilului Iasi,
f) Centrul Judetean de Resurse *i Asistenta Educationala Iasi,
g) Colegiul Tehnic „Ion Holban" Iasi,
h) Spitalul Clinic de Obstetrics §i Ginecologie „Cuza Voda." Iasi,
i) Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria" Iasi,
j) Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu" I*,
k) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi,
1) Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" Iasi,
m) Biblioteca Judeteand „Gh. Asachi" Iasi,
n) Unitatea Medico-Socials Raducaneni.
Art.6.(1) Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni §i Presa, va comunica in copie prezenta hotarare, inclusiv anexele la
prezenta:
a) Institutiei Prefectului Judetului Iasi,
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 hotarfire, inclusiv raportul de
specialitate, notele de fundamentare si anexele la prezenta Directiei Economice - Serviciul
Buget.
Art.6.(3) Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni §i Presa, va comunica in copie prezenta hotarare, exclusiv anexele la
prezenta:
a) Directiei Economice - Serviciul Financiar-Contabil,
b) Directiei Proiecte *i Dezvoltare Durabila,
c) Directiei Generale de Asistenta Socials §i Protectia Copilului Iasi,
d) Centrului Judetean de Resurse §i Asistenta Educationala Iasi,
e) Colegiului Tehnic „Ion Holban" Iasi,
f) Spitalului Clinic de Obstetrics §i Ginecologie „Cuza Voda" Iasi,
g) Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria" Iasi,
h) Spitalului Clinic de Urge* „Prof. Dr. N. Oblu" Iasi,
i) Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie I*,
j) Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" Iasi,
k) Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi" Iasi,
1) Unitatii Medico-Sociale RAducaneni.
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Art.6.(4) Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni si Presa, va comunica in copie prezenta hotkare, inclusiv Anexa nr.
III .1 la prezenta:
a) Directiei Tehnice si Investitii,
b) Directiei Achizitii Publice.
Art.7. Aducerea la cunostinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi
asigurata de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni si Presa.
Data astazi: 28 septembrie 2016
PRESED
Dr. Ing. Maritel4P
0
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