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SECRETARJSENERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău, aprobat pentru anul 2022
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: Referatul de aprobare al primarului municipiului Zalău nr.lOl.573/21.12.2022
şi Raportul de speeialitate m. 101.576/21.12.2022 al Direcţiei Economice
-Avizele eomisiilor de speeialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;
-Prevederile art.48 al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice loeale, cu modificările şi
completările ulterioare,
în baza art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a) şi c), art.139 alin.3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a din
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2022,
conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia economică si Direcţia tehnică .
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj
-Primarul municipiului Zalău,
-Direcţia administraţie publică,
-Direcţia economică. Direcţia tehnică

Voturi:

_”pentru”
"împotriva”
"abţineri”
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Direcţia Economică

Nr.

/

2022

Raport de specialitate
privind propunerea de ajirobare a Proiectului de Hotărâre privind rectificarea
bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2022
Având în vedere:
Referatul de aprobare elaborat de primar privind aprobarea Proiectului de Hotărâre
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2022;
Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat
pentru anul 2022;
Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare al
iniţiatorului, precizăm următoarele aspecte:
l.Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj prin adresa nr. SJG-STZ2713/19.12.2022 ne comunică alocarea sumei de 511,14 mii lei pentru Municipiul Zalău din
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru finanţarea gratuităţii
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru transportul local rutier,
potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (5) din OUG nr. 160/2022 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 şi ca urmare a situaţiilor depuse la Inspectoratul
Şcolar Judeţean Sălaj.
Propunem majorarea bugetului local al Municipiului Zalău cu suma de 511,14 mii lei
atât la partea de venituri cod 110206 ”sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale”, cât şi la partea de cheltuieli la cap.650250 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
- art. 200130 ”alte bunuri şi servicii”, conform anexei nr.l.
2.Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1508/19.12.2022 privind alocarea unei sume din
fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022,
pentru unele unităţi administrativ - teritoriale, prin suplimentarea sumelor defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital, pentru
Municipiul Zalău a fost repartizată suma de 808,00 mii lei.
3.De asemenea, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1510/19.12.2022 privind alocarea
unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ — teritoriale, prin suplimentarea sumelor
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata unor cheltuieli curente şi
de capital, pentru Municipiul Zalău a fost repartizată suma de 750,00 mii lei.

Propunem majorarea bugetului local al Municipiului Zalău cu suma totală de 1.558,00
mii lei atât la partea de venituri cod 110206 ”sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale”, cât şi la partea de cheltuieli astfel:
-suma de 1.261,00 mii lei la cap. 84020302 Transport în comun - art. 4003 ”subvenţii
pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif’ şi
-suma de 297,00 mii lei la cap.650250 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului art. 200130 ”alte bunuri şi servicii”, conform anexei nr.l.
4.Direcţia de Asistenţă Socială prin adresa nr. 28761 din 19.12.2022 înregistrată la
Primăria Municipiului Zalău cu nr. 100734 din 19.12.2019 solicită aprobarea majorării
bugetului la capitolul 680210 ”Ajutoare pentru locuinţe” - art. 570201 ”ajutoare sociale în
numerar”, cu suma de 158,32 mii lei, reprezentând ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi stimulent pentru energie pentru combustibili solizi
pentru perioada 1 noiembrie 2022 - 1 martie 2023, sumă care urmează a fi încasată în
următoarea perioadă de la AJPIS Sălaj, potrivit discuţiilor telefonice purtate cu reprezentanţii
AJPIS.
Propunem majorarea bugetului local al Municipiului Zalău cu suma de 158,32 mii lei
atât la partea de venituri cod 420234 ”subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri”, cât şi la partea de cheltuieli pentru
Direcţia de Asistenţă Socială - cap. 680210 ”Ajutoare pentru locuinţe” - art. 570201
”ajutoare sociale în numerar”, în vederea efectuării plăţii către beneficiari.
Având în vedere cele prezentate anterior, supunem spre aprobare Consiliului
Local rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2022,
conform anexei nr.l.

Director Executiv ai Direcţiei Economice
Ec. Cuibuş Mariana
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Anexa nr. 1
- mii lei -

BUGET LOCAL
VENITURI:
Denumire indicatori

Cod 420234 subvenţii pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri
Cod 110206 sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale
Total

Buget
aprobat
2022

Majorări
Trim.IV

Reduceri
Trim.IV

Buget
definitiv
2022

37,49

158,32

195,81

1.066,84

2.069,14

3.135,98

1.104,33

2.227,46

3.331,79

CHELTUIELI
Denumire indicatori

Cap.84020302 Transport în comun - art. 4003
subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi
tarif
Cap. 650250 Alte cheltuieli în domeniul
învăţământului'- art. 200130 alte bunuri şi servicii
Cap.680210 Ajutoare pentru locuinţe - art. 570201
ajutoare sociale în numerar
Total

Buget
aprobat
2022

Majorări
Trim.IV

17.150,00

1.261,00

18.411,00

225,00

808,14

1.033,14

37,49

158,32

195,81

17.412,49

2.227,46

19.639,95

Reduceri
Trim.IV

Buget
definitiv
2022

Director Executiv al Direcţiei Economice
Ec. Cuibuş Maria'na
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Referat
de aprobare a Proiectului de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2022
Având în vedere următoarele prevederi legale;
- HCL nr. 34 din 10.02.2022 privind aprobarea bugetului general al
Municipiului Zalău pentru anul 2022;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată
- Prevederile ait. 136 alin. 1, alin. 8 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
1.Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj prin adresă nr. SJG-STZ2713/19.12.2022 ne comunică alocarea sumei de 511,14 mii lei pentru Municipiul Zalău din
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru finanţarea gratuităţii
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru transportul local rutier,
potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (5) din OUG nr. 160/2022 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 şi ca urmare a situaţiilor depuse la Inspectoratul
Şcolar Judeţean Sălaj.
Propun majorarea bugetului local al Municipiului Zalău cu suma de 511,14 mii lei atât
la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli conform anexei nr. 1.
2.Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1508/19.12.2022 privind alocarea unei sume din
fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022,
pentru unele unităţi administrativ - teritoriale, prin suplimentarea sumelor defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital, pentru
Municipiul Zalău a fost repartizată suma de 808,00 mii lei.
3.De asemenea, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1510/19.12.2022 privind alocarea
unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ - teritoriale, prin suplimentarea sumelor
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata unor cheltuieli curente şi
de capital, pentru Municipiul Zalău a fost repartizată suma de 750,00 mii lei.
Propun majorarea bugetului local al Municipiului Zalău cu suma totală de 1.558,00 mii
lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1.
4.Direcţia de Asistenţă Socială prin adresa nr. 28761 din 19.12.2022 înregistrată la
Primăria Municipiului Zalău cu nr. 100734 din 19.12.2019 solicită aprobarea majorării
bugetului la capitolul 680210 "Ajutoare pentru locuinţe” - art. 570201 "ajutoare sociale în

i

numerar”, cu suma de 158,32 mii lei, reprezentând ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi stimulent pentru energie pentru combustibili solizi
pentru perioada 1 noiembrie 2022 - 1 martie 2023, sumă care urmează a fi încasată în
următoarea perioadă de la AJPIS Sălaj, potrivit discuţiilor telefonice purtate cu reprezentanţii
AJPIS.
Propun majorarea bugetului local al Municipiului Zalău cu suma de 158,32 mii Iei atât
la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru Direcţia de Asistenţă Socială, în
vederea efectuării plăţii către beneficiari, confomi anexei nr.l.
Supun spre aprobare Consiliului Local rectificarea bugetului
Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2022, conform anexei nr.l.

local

al

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ îmi exprim iniţiativa de promovare a Proiectului
de Hotărâre şi solicit Consiliului Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să
hotărască cu privire la adoptarea acestuia.

Primarul Municipiului Zalău
Ionel Ciunt
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DISPOZIŢIA NR.
din
2022
privind aprobarea majorării bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru
anul 2022

Primarul Municipiului Zalău;
Având în vedere referatul Direcţiei Economice nr. 100883 din 20.12.2022, privind
aprobarea majorării bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2022 şi
Avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice - Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Sălaj-nr.' .din
In baza ăft. 155 alin. 1 literac şi alin. 4 litera a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul .Administrativ;
In temeiurart. 196 alin. 1 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
,.j.:Jjm.GO.nforraitaţe cu prevederile, art. 49 şi 82 alin. (2) din Legea Tr. 273/2006., privind
finanţele publice locale, modificată prin OUG nr. 63/2010 şi aprobată prin Legea nr.
13/2011;
A

DISPUN:

Art.l. Aprobarea majorării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului
Zalău aprobat pentru anul 2022, conform anexei nr.l.
Art.2. ,Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Direcţia
Economică..,.
, .
Art.3. Priezenta dişpoziţie se comunică cu:
1. Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
., ,2. Primarul Municipiului Zalău;
; 3. .Direcţia Economică;
4. Direcţia administraţie publică;
5. Direcţia Resurse Umane;
6. Direcţia de Asistenţă Socială
’
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Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr

1. BUGET LOCAL
1,Venituri buget local
Denumire
cod 420234 subvenţii pentru
acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuinţei cu lemne,
cărbuni, combustibili petrolieri
cod 110206 sume defalcate din
TVA pentru echilibrarea
bueglelor locale
Total

2022

mii lei
Majorare

Reducere

trim.lV

trim.lV

Buget 2022

Buget 2022

37.49

158.32

195.81

1066.84
1104.33

2069.14

3135.98

2227.46

0.00

3331.79

2. Cap.8402 Transport in comun
Majorare
trim.lV

Denumire
Buget 2022
cap,.,840203 02 Transport in
comun,-.art'.,.40.03 subvenţii pentru
acoperirea diferentelor de preţ si '
tarif
17150.00

TotalT; - ; . ;.

1261.00
1261.00

17150.00

Reducere
trim.lV

0.00

Buget 2022

1841 1.00
18411.00

.3. Cap.65.02 ,lnv:atamant- 650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
Majorare
Reducere
Denumire
Buget 2022
trim.lV
trim.lV
Buget 2022
Cap.650250 Alte cheltuieli in
domeniul invatamantuiui - art.
200130 alte bunuri si servicii
808.14
225.00
1033.14

Total

808.14

225.00

0.00

1033.14

'4.Cap.6802.Asjştfiiita sociala

,
... Denumire
cap.68,0210 Ajutoare pentru
locuinţe - art. 570201 ajutoare
sociale iii numerar

Majorare
trim.lV

Buget 2022

158.32
158.32

37.49

Total ■

37.49

Primar
Ionel,Ciunt
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Reducere
trim.lV

Buget 2022

195.81
0.00

195.81

Contrasemnează
Secretar General
Marina Bianca Tazacas
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