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S-au aprobat, așadar, 
defalcate, bugetele capi-
tolelor ”autorități execu-
tive”, cu o valoare tota-
lă de 39.600.000 lei, ”alte 
servicii publice generale” 
- 9.795.850 lei, ”dobânzi” 
- 9.104.818 lei, ”apărare, 
ordine publică și siguranță 
națională” - 1.028.216 lei, 
”învățământ” - 8.263.000 
lei, ”sănătate” - 22.085.067 
lei, ”cultură, recreere și re-
ligie” - 8.415.273 lei, ”asi-
gurări și asistență socială” 
- 82.519.782 lei, ”acțiuni 
generale economice, co-
merciale și de muncă” - 
1.600.000 lei, ”transpor-
turi” - 23.739.994 lei.

În continuare, s-a 
aprobat repartizarea a: 
10.188.000 lei - fond 
de rezervă la dispoziția 
Consiliului Județean Il-
fov (CJI) pentru alocarea 
în 2018 către unități ad-
ministrativ-teritoriale și a 
68.967.000 lei - sume ră-
mase nerepartizate din 
cota de 17,25% după asi-
gurarea bugetului minim 
de funcționare (cu care se 
majorează, de asemenea, 
fondul pus la dispoziția 
CJI pentru repartizare că-

tre UAT-uri în acest an). 
Așadar, aproape 80 de 
milioane de lei, de care 
vor beneficia UAT-urile il-
fovene pentru derularea 
de proiecte de investiții, 
realizate în parteneriat 
cu CJI. ”Banii se vor alo-
ca prin HCJI, conform art. 
6, alin. 8, cu respectarea 
prevederilor alin. 3, lit.b 
din Legea 2/2018 a buge-
tului de stat”, se precizea-
ză în expunerea de moti-
ve a hotărârii de Consiliu.

Pentru bugetele 
de venituri și 
cheltuieli ce se 
includ în bugetul 
consolidat al CJI 
s-au aprobat:
 sume din fonduri ex-
trabugetare,  după cum ur-
mează: Centrul Județean 
Ilfov de Asistență Medico 
Socială pentru bolnavi cro-
nici Domnești - 590.000 
lei, Căminul pentru per-
soane vârstnice Periș - 
1.400.000 lei, Serviciul 
Public de Pază și Obiecti-
ve de Interes Județean Il-
fov - 8.919.000 lei;

 sume alocate de Minis-
terul Sănătății: 

 prin Casa de Asi-
gurări de Sănătate - 
109.273.775 lei - pen-
tru Spitalul de Psihia-
trie ”Eftimie Diamandes-
cu” (15.999.000 lei), Spi-
talul Clinic Județean de 
Urgență Ilfov (75.628.600 
lei) și pentru Spitalul Ob-
stetrică Ginecologie Buf-
tea (17.646.175 lei),

 prin Direcția Jude-
țeană de Sănătate Publică 
Ilfov - 17.862.601 lei (din 
care, pentru Spitalul ”Dia-
mandescu” - 120.000 lei, 
pentru Spitalul Județean 
- 17.420.568 lei și pentru 
maternitatea din Buftea - 
322.033 lei).

 sume alocate din 
bugetul local al județului - 
20.667.091 lei - împărțite, 
de asemenea, astfel: pen-
tru spitalul de la Bălăcean-
ca - 1.849.744 lei, pentru 

Județean - 16.799.108 
lei și pentru spitalul de la 
Buftea - 2.027.239 lei.

Venituri 
preliminate pentru 
anul 2018

Veniturile totale sta-
bilite pentru bugetul pro-
priu al CJI sunt, cum ară-
tam mai sus, pentru 2018, 
în sumă de 206.152.000 
lei. Această sumă repre-
zintă 89.618.000 lei to-
tal (venituri proprii și co-
te defalcate din impozitul 
pe venit pentru bugetul 
propriu de 11,25%); su-
me alocate din cotele de-
falcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale - 18,5%, 
respectiv 36.480.000 lei și 
total sume defalcate din 
TVA - 38.502.000 lei (din 
care, 31.151.000 lei pen-
tru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nive-
lul județului - susținerea 
sistemului de protecție 
a copilului - 6.294.000 
lei, susținerea centre-

lor de asistență socia-
lă a persoanelor cu han-
dicap - 11.413.000 lei, 
implementarea ”Progra-
mului pentru școli al Ro-
mâniei în perioada 2017-
2023” - 5.821.000 lei, 
pentru drepturile copiilor 
cu cerințe educaționale 
speciale care frecven-
tează învățământul spe-
cial - 1.775.000 lei, pen-
tru învățământul special 
și centrele de resurse și 
asistență educațională - 
667.000 lei, pentru cămi-
nele de bătrâni - 119.000 
lei, pentru Serviciul Pu-
blic Comunitar Județean 
de Evidență a Persoane-
lor - 1.642.209 lei și pen-
tru personalul necleri-
cal angajat în unitățile de 
cult (222 posturi maxim 
aprobate) - 3.419.791 lei 
și sume defalcate din co-
ta de TVA pentru dru-
muri - 7.351.000 lei). To-
talul subvențiilor este de 
41.552.000 de lei.

”Cheltuielile bugetare 

în sumă de 206.152.000 
lei au fost dimensionate 
la nivelul veniturilor buge-
tare, după cum urmează:

 cheltuieli de perso-
nal - 50.060.896 lei,

 cheltuieli materiale 
- 45.042.252 lei,

 dobânzi - 8.954.818 
lei,

 fond rezervă - 2 mi-
lioane de lei,

 transferuri între 
unități ale administrației 
publice - 22.451.091 lei, 
din care: cheltuieli materi-
ale spitale - 9.822.575 lei, 
cheltuieli de capital spita-
le - 10.853.516 lei, tran-
sferuri de la bugetul de 
stat pentru copii cu cerințe 
speciale - 1.775.000 lei,

 alte transferuri - 
16.200.000 lei,

 asistență socială - 
48.131.000 lei,

 alte cheltuieli - 
7.284.000 lei,

 cheltuieli de capital 
- 777.949 lei,

 rambursări credite - 
5.249.994 lei”, se arată în 
expunerea de motive pri-
vind aprobarea bugetului 
local al județului pe anul 
2018.

Repartizarea pe desti-
na ții de finanțare a sume-
lor defalcate din TVA s-a 
făcut în funcție de solici-
tările transmise de servi-
ciile descentralizate pen-
tru anul 2018, precum și a 
analizelor efectuate asupra 
cheltuielilor aferente anu-
lui 2017.
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  A fost AprobAt bugetul  local la județului ilfov

UAT-urile ilfovene primesc 80 de 
milioane de lei, de la CJI, pentru investiţii
Mai multe proiecte de hotărâri au fost 
adoptate de consilierii județeni în ședința 
din 13 februarie, cel mai important dintre 
acesta fiind cel cu privire la bugetul local 
al Ilfovului pe 2018. Potrivit documentului 
aprobat, bugetul local al județului Ilfov 
pentru 2018 este de 206.152.000 lei, 
atât la partea de venituri, cât și la cea de 
cheltuieli. ”Sumele prevăzute în bugetul 
propriu al CJI, la venituri - sunt minime, 
iar cheltuielile prevăzute în bugetul 
propriu al CJI, pe anul în curs, reprezintă 
limite maxime, care nu pot fi depășite”, 
precizează textul hotărârii privind 
aprobarea bugetului local al județului Ilfov 
pe anul 2018.

Spitalul de la Bălăceanca


