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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectiticarea creditului bugetar pentru obiectivul de investitii
„Solutie de comunicatie integrată pentru reţeaua de date/voce"

Avănd în vedere:
9 Y
#
Referatul de aprobare nr. v.ş.'Or"C:Civt r.v,V4, la proiectul de hotărăre privind rectificarea
creditului bugetar pentru obiectivul de investiţii „Solutie de comunicatie integrată pentru reţeaua de
date/voce";

7-$7.2‘
4-2.2 la proiectul de hotărăre privind rectificarea
Raportul de specialitate nr.
creditului bugetar pentru obiectivul de investiţii „Solutie de comunicaţie integrată pentru reţeaua de
date/voce", elaborat de către Direcţia Tehnică şi lnvestiţii, Compartimentul Informatică;
Hotărărea Consiliului Judetean Iaşi nr. 34/08.02.2022 privind aprobarea bugetului Judetului laşi —
Consiliul Judetean laşi pentru anul 2022;
Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi
organizarea, evidenta şi raportarea angajarnentelor bugetare şi legale;
in temeiul dispoziţiilor art. 182 alin (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţide publice, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea creditului bugetar pentru obiectivul de investiţii „Solutie de comunicatie
integrată pentru reţeaua de date/voce", prin includerea in bugetul general al Judeţului Iaşi — Consiliul
Judeţean Iaşi a creditului bugetar în sumă de 234,00 mii lei aferent anului 2023, concomitent cu
diminuarea creditului bugetar în sumă de 234,00 mii lei aferent anului 2022.
Art. 3 Punerea în aplicare/ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotărăre va fi
asigurată de Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică şi Investitii.

Art. 4 Prezenta Hotărăre va fi comunicată în copie:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
- Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
- Direcţiei Economice — Serviciul Buget.
Art. 5 Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărki va fi asigurată de către
compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judelean laş i cu atribuni în acest sens.
Dată astăzi,
VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioah RNICĂ-DĂSCĂLESCU

DIRE IAJURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Am Mat cunoatinfa de acest inscris Oficial şi imi
asum responsabditatea asupra legalitalii

Gabriela ALVISGJLESEI

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢH
DIRECTOR EXECUTIV
imi asum totalitate responsabilitaMa curectitudinii
şi legalitam in solidar cu intocmitorul inscrisului

Iogen GiNJU

Coordonator Compartiment Informatică
imi asum responsabditatea pentru fundamentarea, corectitudind
legrditatea intocmirn acestui Inscris Oficial

Aurora ŢIP

Sustine proiectul de hotărăre
Director executiv,
logen GiNJU
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărăre privind rectificarea creditului bugetar pentru obiectivul de investitii
„Solutie de comunicaţie integrată pentru reţeaua de date/voce"

Avănd în vedere:
Hotărărea Consiliului Judeţean laşi nr. 34/08.02.2022 privind aprobarea bugetului Judeţului laşi
— Consiliul Judelean laşi pentru anul 2022;
Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţifie publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin (1) şi ale art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanţa nr. 57 din
03.07.2019 privind Codul Administrativ;
Supun spre aprobare Consiliului Judeţean laşi proiectul de hotărăre privind:
✓ rectificarea creditului bugetar pentru obiectivul de investiţii „Soluţie de comunica(ie
integrată pentru reţeaua de date/voce", prin includerea in bugetul general al Judeţului laşi —
Consiliul Judeţean laşi a creditului bugetar In sumă de 234,00 mii lei aferent anului 2023,
concomitent cu diminuarea creditului bugetar in su ă de 234,00 mii lei aferent anului 2022.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea creditului bugetar pentru obiectivul de investiţii
„Soluţie de comunicaţie integrată pentru reţeaua de date/voce"
Prin Hotărărea Consiliului Judetean Iaşi nr. 34/08.02.2022 s-a aprobat realizarea
obiectivului de investifie de natura dotărilor independente la capitolul 51 - „Solufie de comunicalie
integrată pentru reţeaua de date/voce";
Avănd in vedere:
• contractul de furnizarea nr. 17976/03.05.2022, pentru realizarea obiectivului de investilie
„Soluţie de comunicaţie integrată pentru reţeaua de date/voce";
evoluţia pleţei materiilor prime şi a intreruperilor in lanjul de aprovizionare al acestei pieje;
creşterea necesarului de echipamente de rejea in contextul măririi drastice a num'ărului de
persoane care lucrează la distanjă creştere provocată de pandemie;
• termenul de livrare pentru echipamentele de refea in contextul mondial actual;
solicitarea furnizorului de prelungire a contractului, din cauza termenelor mari necesare
aprovizionării cu echipamente de relea performante;
• prevederile art. 4 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanjele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare:
„(5) Pentru actiunile multianuale se inscriu în buget, distinct, creditele de angajament şi
creditele bugetare.
(6) in vederea realizării acţiuniţor multianuale ordonatorii de credite incheie angajamente
legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv."
• prevederilor pct. 1 din Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanjelor Publice nr. 1792/2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanjarea şi plata
cheltuielilor institujiilor publice, precum şi organizarea, evidenja şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale:
„Creditele bugetare aferente acţiunilor multianuale reprezinta limita superioară a cheltuielilor
care urmează a ft ordonanţate şi plătite în cursul exercitiului bugetar. Plăjile respective sunt aferente
angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exereitiul bugetar curent
sau în exercitiile bugetare anterioare."

realizarea obiectivului de investitii de natura dotărilor independente
„Solutie de comunicatie integrată pentru reteaua de date/voce" ca actiune multianuală, respectiv
pentru implementarea în bune conditii a contractului, propunem:
rectificarea creditului bugetar pentru obiectivul de investifil „Soluţie de comunicafie
✓
integrată pentru repaua de date/voce", prin includerea in bugetul general al Judeptlui layi —
Consiliul Judeţean layi a creditului bugetar in sumă de 234,00 mii lei aferent anului 2023,
concomitent cu diminuarea creditului bugetar in sumă de 234,00 mii lei aferent anului 2022, astfel:
Prin urmare, pentru
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Avănd în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi.
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