ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IA51
Bulevardul Stefan cel Mare §i Mut, nr.69, cod. 700075,14
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Aka

HOT 'ARAREA nr.204
privind rectificarea bugetului general al Judetului Iasi - Consiliul Judetean
Iasi pe anul 2018
Consiliul Judetean Iasi;
Avand in vedere:
a) Expunerea de motive privind rectificarea bugetului general al Judetului Iasi —
Consiliul Judetean Iasi pe anul 2018, prezentata de catre Pre§edintele Consiliului
Judetean Iasi — dl. Dr. Ing. Maricel POPA, inregistratA sub nr.15844 din 21.05.2018,
b) Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general al Judetului Iasi —
Consiliul Judetean Iasi pe anul 2018, elaborat de cam Directia EconomicA — Serviciul
Buget, inregistrat sub nr.15832 din 21.05.2018,
c) HotArarea Consiliului Judetean Iasi nr.184/23.05.2018 privind aprobarea
organizarii Programului de formare "Managementul situatiilor de criza educationalA", de
catre Centrul Judetean de Resurse §i Asistentd Educationala Iasi, pentru anul 2018 *i
instituirea taxei de participare la cursurile din cadrul Programului pentru anul 2018.
d)Nota de fundamentare nr. 15277/16.05.2018 a Directiei Economice - Serviciul
Financiar-Contabil,
e)Nota de fundamentare nr. 15030/16.05.2018 a Directiei Generale de Asistenta
Sociald §i Protectia Copilului Iasi,
f) Nota de fundamentare nr. 824/10.05.2018 a Centrului Judetean de Resurse si
Asistenta Educationala
g)Nota de fundamentare nr. 4632/11.05.2018 a Spitalului Clinic de Obstetrics §i
Ginecologie "Cuza Voda" Iasi,
h)Nota de fundamentare nr. 7223/15.05.2018 a Spitalului Clinic de Urgenta "Prof.
Dr. N. Oblu" Iasi,
i) Nota de fundamentare nr. 7799/09.05.2018 a Spitalului Clinic de
Pneumoftiziologie
j) Nota de fundamentare nr. 7347/14.05.2018 a Spitalului Clinic de Boli
Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi,
k)Nota de fundamentare nr. 1578/16.05.2018 a Bibliotecii Judetene "Gh. Asachi"
1) Adresa nr. 95/10.05.2018 a Ministerului Culturii si Identitatii Nationale,
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m) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,
n) Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018,
o) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor masuri
organizatorice la nivelul administratiei publice centrale cu privire la Centenarul
Romaniei,
p) Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea
unor mAsuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale,
q)Hotara'rile Consiliului Judetean Iasi de aprobare a bugetului initial pe anul 2018
*i a rectificarilor ulterioare,
r) Analiza executiei bugetare *i a necesarului de credite bugetare pans la sfar*itul
anului 2018,
s) Virarile de credite efectuate intre titluri, articole si alineate de cheltuieli si
aprobate conform legislatiei in vigoare de ordonatorul principal de credite,
t) avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de 22
mai 2018;
u)Dispozitia Pre*edintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 513 din data de 03.07.2017
privind desemnarea inlocuitorului legal al Pre*edintelui Consiliului Judetean
v) votul exprimat in *edinta ordinara de plen din data de 23 mai 2018 *i consemnat
in procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi "Pentru";
In temeiul dispozitiilor art. 97 alin.(1) *i ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.
215/2001, privind administratia publics locald, republicata, cu modificarile *i
completarile ulterioare,
HOTARATE:
Art.1.(1) Aproba rectificarea bugetului local al Judetului Iasi - Consiliul Judetean
Iasi pe anul 2018 potrivit anexelor nr. I, I.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, Orli
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 2018, potrivit
anexelor nr. II.a, II.b, II.1.a, II.l.b, II.1.1.a, II.1.1.b, II.2.a, II.2.b, 11.2.1.a, 11.2.1.b, II.3.a,
II.3.b, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.1.(3) Aproba rectificarea programului de investitii pe anul 2018 pentru bugetul
general al Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi, potrivit anexelor nr. 1.4, 1.4.1, 1.9, 1.9.1,
11.4.1, respectiv rectificarea programului centralizat de investitii, potrivit anexelor nr. III
si III.1 la prezenta hotarare.
Art.1.(4) Aproba rectificarea sumelor repartizate din excedentul Judetului Iasi Consiliul Judetean Iasi pe anul 2018 cu suma de + 32.476,72 mii lei, potrivit anexei nr.
111.2, parte integranta din prezenta hotArare, astfel:
a) + 3.827,72 mii lei — pentru finantarea unor cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare,
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b) + 28.649,00 mii lei — pentru finantarea cheltuielilor de personal la Directia
Generals de Asistenta Socials si Protectia Copilului Iasi, potrivit prevederilor Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru
completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, in vederea
efectuarii platilor OM in luna septembrie 2018, inclusiv,
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 2018, conform anexelor nr. I, II si III, parti integrante
din prezenta hotarare. Creditele bugetare reprezinta limita maxima, angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata acestora efectuandu-se in conformitate cu prevederile legale.
Art.3.(1) Responsabilitatea pentru gestionarea eficienta si in conformitate cu
prevederile legale a creditelor bugetare aprobate apartine conducatorilor institutiilor de
sub autoritatea Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi, in calitate de ordonatori de credite.
Art.3.(2) Conducatorii unitatilor de sub autoritatea Judetului Iasi - Consiliul
Judetean Iasi, in calitate de ordonatori tertiari de credite si conduatorii compartimentelor
financiar - contabile sunt cei care poarta raspunderea pentru modalitatea de gestionare a
fondurilor aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli pe surse de venituri, parti,
capitole, subcapitole, titluri, articole si 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 si cheltuielilor, stabilirea si solicitarea valorii totale a necesarului de fonduri
pentru efectuarea platilor in cadrul bugetului aprobat — deschideri/retrageri de credite, pe
surse, organizarea evidentei — contabile s.a.).
Art.4. Ordonatorii de credite de sub autoritatea Judetului Iasi - Consiliul Judetean
Iasi, care la data de 31.12.2017 au raportat pla'ti restante, au obligatia ca in executia
bugetelor aprobate pe anul 2018 sä 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 Economia - Serviciul Buget,
b) Directia Economia — Serviciul Financiar - Contabil,
c) Directia Generald de Asistenta Socials si Protectia Copilului
d) Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala
e) Spitalul Clinic de Obstetrics si Ginecologie "Cuza Voda"
f) Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu"
g) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
h) Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva"
i) Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi"
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
b) Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice I*.
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 §i 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 Generale de Asistenta SocialA §i Protectia Copilului Iasi,
c) Centrului Judetean de Resurse §i AsistentA Educationala
d) Spitalului Clinic de ObstetricA §i Ginecologie "Cuza Voda"
e) Spitalului Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi,
f) Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi,
g) Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi,
h) Bibliotecii Judetene "Gh. Asachi" Iasi.
Art.7. Aducerea la cuno§tinta publics a prevederilor prezentei hotArari va fi
asigurata de care Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni §i Presa.
Data astazi: 23 mai 2018
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