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AVIZAT,
SECRETAR GENERAL

PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor finan^l^integral sau
parţial din venituri proprii şi subvenţii, aprobat pentru a'^l 2021
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: Referatul de aprobare nr.32955 din 17.05.2021 al Primarului
municipiului Zalău;
Raportul de specialitate privind propunerea de aprobare a Proiectului de Hotărâre
privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi subvenţii, aprobat pentru anul 2021, întocmit de Direcţia Economică sub
nr. 32956 din 17.05.2021;
Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 112 din 15.04.2021 privind
aprobarea bugetului general al municipiului Zalău pe anul 2021;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat, cu modificările şi
completările ulterioare;
Contractul de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2019, cu modificările
ulterioare;
Contractul de delegare nr.479 din 07.12.2016 încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară ECODES Sălaj;
în conformitate cu art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a şi alin.7 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.196
alin.l lit a din OLfG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii şi subvenţii, aprobat pentru anul 2021, precum şi modificarea
listei de investiţii aprobată pentru anul 2021, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Modificarea art. 8 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr.
112 din 15.04.2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului Zalău pe anul
2021, care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă acordarea normei de hrană în anul 2021 pentru personalul din cadrul
Poliţiei Locale Zalău. Norma de hrană se va acorda în limita bugetului aprobat cu această
destinaţie.
Suma necesară pentru anul 2021 a fost cuprinsă în sumele alocate în bugetul
Poliţiei Locale - titlu 10 “cheltuieli de personal” - în sumă de 260,00 mii lei”.
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Art.3. Cu ducerea la îndepliriire _ a prezenţei hotărâri se încredinţează Direcţia
Economică.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
-Primarul Municipiului Zalău;
-Direcţia Administraţie Publică;
-Direcţia Patrimoniu;
-Direcţia Economică;
-Direcţia Tehnică;
-Direcţia Resurse Umane, Unităţi de învăţământ, CFG
-Politia
» Locală Zalău
*
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Referat de aprobare
a Proiectului de Hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, aprobat pentru anul 2021

Având în vedere următoarele prevederi legale:
- HCL nr. 112 din 15.04.2021 privind aprobarea bugetului general al
Municipiului Zalău pentru anul 2021;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată
- Contractul de prestări servicii silvice nr. 61678/10.12.2009, cu modificările
ulterioare
- Contractul de delegare nr. 479/07.12.2016 încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară ECODES Sălaj
- Prevederile ait. 136 alin. 1, alin. 8 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
Având în vedere că suma de 238,81 mii lei a fost încasată în contul de venituri a
bugetului local 420242 ”sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA
implementate de APIA”, conform cererii de sprijin pentru suprafaţa de pădure deţinută,
proprietate publică, în cadrul PNDP 2014 - 2020 măsura 15, submăsura 15.1 ’Tlăţi pentru
angajamente de silvomediu”.
De asemenea în data de 21.04.2021 a fost încasată suma de 373,16 mii lei în contul de
venituri al Municipiului Zalău 300530 ”alte venituri din concesiuni şi închirieri” de la
ECODES SALAJ, reprezentând redeventa pentru anul 2020 aferenta Contractului de delegare
nr. 479/07.12.2016.
Având în vedere solicitările înaintate de către unităţile subordonate precum şi de către
direcţiile/serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, se impune rectificarea bugetului
local şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii,
precum şi modificarea listei de investiţii pentru anul 2021.
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
DE/SFC-NS
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Direcţia Economică
Nr.
Raport de specialitate
privind propunerea de aprobare a Proiectului de Hotărâre privind rectificarea
bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii şi subvenţii, aprobat pentru anul 2021
Având în vedere:
Referatul de aprobare elaborat de primar privind aprobarea Proiectului de Hotărâre
privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi subvenţii, aprobat pentru anul 2021;
Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, aprobat pentru anul 2021;
Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
LRECTIFICARE BUGET:
A. BUGET LOCAL:
1. In baza HCL nr. 170/13.06.2019 s-a aprobat depunerea de către Municipiul Zalău a
cererii de sprijin pentru suprafaţa de pădure deţinută, proprietate publică, în cadrul PNDP 2014
- 2020 măsura 15, submăsura 15.1 ’Tlăţi pentru angajamente de silvomediu”.
Potrivit ghidului de finanţare programul este pentru 5 ani, astfel prima sumă încasată de
către Municipiul Zalău fiind în anul 2020, respectiv 223,42 mii lei.
Pentru documentaţia depusă în anul 2020 s-a primit notificarea nr. 320/22.03.2021
înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 18490/22.03.2021 privind decizia de plată
nr. 456/18.03.2021 şi în data de 28.04.2021 s-a încasat suma de 238,81 lei în contul de venituri
a bugetului local 420242 ”sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA
implementate de APIA”.
Precizăm că prin PNDR 2014-2020, document aprobat de către Comisia Europeană prin
Decizia C(2015)3508/26.05.2015, cu modificările ulterioare, s-a avut în vedere îmbunătăţirea
echilibrului dintre dezvoltarea economică şi utilizarea durabilă a resurselor naturale.
Introducerea în cadrul PNDR 2014-2020 a Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii
climatice şi conservarea pădurilor ”,SubMăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de
silvomediu” a avut ca scop reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure şi
promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului
(silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare care depăşesc
cerinţele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislaţiei naţionale în domeniul
gestionării pădurilor.
Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu şi este acordat
anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă(hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru
pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deţinătorii de terenuri forestiere care
încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.
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In baza contractului de prestări servicii privind administrarea şi gestionarea fondului
forestier încheiat cu Ocolul Silvic, s-a solicitat la aprobarea bugetului de către acesta,
asigurarea sumelor necesare pentru achiziţionarea unei remorci auto forestiere cu macara
necesară pentru desfăşurarea activităţilor forestiere. Suma estimată este de 195,00 mii lei.
Astfel propunem rectificarea bugetului local, conform anexei nr.l, atât la partea de
venituri cod 420242 ”sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA
implementate de APIA” cu suma de 238,81 mii lei, cât şi la partea de cheltuieli la cap. 8302
Agricultură, silvicultură după cum urmează:
- în bugetul de dezvoltare suma de 195,00 mii lei pentru achiziţionarea unei remorci auto
forestiere cu macara, confonn specificaţiilor tehnice comunicate de Ocolul Silvic
Stejarul
- în bugetul de funcţionare suma de 43,81 mii lei pentru asigurarea decontării lucrărilor
de prestări servicii
Cu suma de 195,00 mii lei se modifică lista de investiţii aprobată pentru anul 2021,
la cap. 8302 Agricultură, silvicultură, prin introducerea unei poziţii noi în listă
"Achiziţionarea unei remorci auto forestiere cu macara”.
Cu suma de 195,00 mii lei se modifică bugetul la partea de venituri codurile 370203
şi 370204 "vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare”,
conform anexei nr. 1.
2. Direcţia Tehnică prin referatul nr. 30453/07.05.2021 solicită suplimentarea listei
de investiţii aprobată pentru anul 2021 cu suma de 373,16 mii lei, reprezentând redeventa
încasată aferentă anului 2020, conform Contractului de delegare nr. 479/07.12.2016 încheiat
cu ECODES Sălaj si cuprinderea unei noi poziţii la cap 74.02 Salubritate - cap. B, Lucrări
noi, a investiţiei “Modernizarea punctelor de colectare a deşeurilor menajere din Municipiul
Zalau, in varianta de amplasare subterana a acestora”.
Menţionăm că prin HCL nr.430/23.12.2020 a fost aprobat Planul de investita pentru
anul 2021, pentru dezvoltarea si modernizarea Serviciului de salubrizare-componenta
Colectare si Transport din Municipiul Zalau, avand ca sursa redeventa aferenta Contractului
de delegare nr. 479/07.12.2016, Încheiat de ECODES SĂLAJ cu operatorul de salubrizare,
constând din lucrări de modernizare a punctelor de colectare a deşeurilor menajere din
Municipiul Zalau, in varianta de amplasare subterana a acestora.
Prin aceeaşi hotarare s-a stabilit că Planul de investiţii va fi implementat după Încasarea
in bugetul local a sumelor redistribuite din redeventa, in urma aprobării transferului acestor
sume de către AGA “ ECODES SĂLAJ”', suma Încasata din redeventa, precum si suma ramasa
neutilizata la sfârşitul anului 2020, avand ca sursa redeventa.
Având în vedere că în data de 21.04.2021 a fost încasată suma de 373,16 mii lei în contul
de venituri al Municipiului Zalău 300530 ”alte venituri din concesiuni şi închirieri” de la
ECODES SALAJ, reprezentând redeventa pentru anul 2020 aferenta Contractului de delegare
nr. 479/07.12.2016, propunem rectificarea bugetului local cu suma de 373,16 mii lei atât la
partea de venituri cod 300530 ”alte venituri din concesiuni şi închirieri” cât şi la partea de
cheltuieli la cap. 74020501 Salubritate art. 710130 ”alte active fixe”, conform anexei nr. 1.
Cu suma de 373,16 mii lei se modifică lista de investiţii aprobată pentru anul 2021,
prin cuprinderea unei noi poziţii în cadrul cap 7402 Salubritate - cap. B, Lucrări noi, a
investiţiei “Modernizarea punctelor de colectare a deşeurilor menajere din Municipiul
Zalau, in varianta de amplasare subterana a acestora”.
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Cu suma de 373,16 mii Iei se modifică bugetul la partea de venituri codurile 370203
şi 370204 ”vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare”,
conform anexei nr. 1.
3.Direcţia Tehnică prin adresa nr. 30198/06.05.2021 propune achiziţionarea unei
centrale de incendiu adresabilă cu două bucle, parte a sistemului pentru detecţie, semnalizare
şi avertizare incendiu, instalată în Clădirea Transilvania, Piaţa luliu Maniu nr. 4-6 din
Municipiul Zalău, în valoare de 3,30 mii lei.
Astfel propunem cuprinderea în lista de investiţii la cap. 7002 Servicii de dezvoltare
publică - cap.C alte cheltuieli, a unei noi poziţii ”Achiziţia unei centrale de incendiu
adresabilă cu două bucle inclusiv instalare” cu suma de 3,30 mii lei şi diminuarea cu
aceeaşi sumă a poziţiei din listă ”Documentaţii diverse pentru pregătire cereri de
finanţare din fonduri atrase”, în cadrul aceluiaşi capitol.
Aceste modificări nu implică rectificarea bugetului local.
4.Poliţia Locală prin adresa nr. 3458 din 06.05.2021 înregistrată la Primăria
Municipiului Zalău cu nr. 30182 din 06.05.2021, solicită asigurarea sumei de 8,30 mii lei la
secţiunea de dezvoltare şi cuprinderea unei noi poziţii în lista de investiţii la cap. 6102 Poliţia
Locală, având denumirea "Realizare site Politia Locală”.
Suma de 8,30 mii lei propune să fie asigurată prin diminuarea bugetului de funcţionare
de la art. 200109 "materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional” şi majorarea bugetului
de dezvoltare, art. 710130 "alte active fixe”, conform anexei nr. 1.
Cu suma de 8,30 mii lei se modifică lista de investiţii aprobată pentru anul 2021,
prin cuprinderea unei noi poziţii în cadrul cap 6102 Poliţia Locală - cap. C Alte
cheltuieli, a investiţiei “Realizare site Politia Locală”.
Cu suma de 8,30 mii lei se modifică bugetul la partea de venituri codurile 370203
şi 370204 ’Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare”,
conform anexei nr. 1.
De asemenea Poliţia Locală solicită ca suma de 38,15 mii lei aprobată în bugetul Poliţiei
Locale pentru anul 2021 şi în lista de investiţii pentru obiectivul de investiţii "Maşini,
echipament şi mijloace de transport (Dacia Logan, rampă luminoasă), să fie transferată de la
articolul bugetar 710130 "alte active fixe” la art. 710102 "maşini, echipamente şi mijloace de
transport”, conform anexei nr. 1.
5. Direcţia Tehnică prin referatul nr. 31762 din 12.05.2021 solicită aprobarea
modificării listei de investiţii aprobată pentru anul 2021, astfel:
a). In Lista de investiţii pe anul 2021 a Municipiului Zalău - Cap.84.02 - Transport,'
Cap. A - Lucrări în continuare, la Poz. 4 - Realizare spaţii de garare acoperite pentru
autobuze electrice au fost alocate fonduri în valoare de 1.050,00 mii lei, în vederea realizării
obiectivului de investiţii menţionat.
La această sumă este necesar a se adăuga costurile cu serviciile de dirigenţie de şantier,
în valoare de 11,63 mii lei, sumă pe care o propunem a fi alocată de la poz. poz. 1 - Reabilitare
traseu de drum judeţean DJ191C Nuşfalău-Crasna-Zalău-Creaca pe teritoriul
administrativ al municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989 - Tronson I (PNDL) de la
Cap.84.02 - Transport, Cap. A - Lucrări în continuare, buget local.
Având în vedere cele menţionate, propunem asigurarea sumei de 11,63 mii îei prin
redistribuirea sumelor aprobate prin Lista de investiţii pe anul 2021, după cum urmează:
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- majorarea cu suma de 11,63 mii Iei, aferentă serviciilor de dirigenţie de şantier, a poz.
4 - Realizare spaţii de garare acoperite pentru autobuze electrice, de la Cap.84.02 Transport, Cap. A - Lucrări în continuare, respectiv diminuarea cu suma de 11,63 mii lei a
poz. 1 - Reabilitare traseu de drum judeţean DJ191C Nuşfalău-Crasna-Zalău-Creaca pe
teritoriul administrativ al municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989 - Tronson I (PNDL)
din cadrul aceluiaşi capitol.
b). Municipiul Zalău are în derulare contractul de furnizare ,,Proiectare cu execuţie şi
asistenţă tehnică din partea proiectantului (pe perioada de execuţie a lucrărilor) pentru
obiectivul de investiţii: „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul
Zalău” valoarea acestuia fiind de 736,29 mii lei.
In Lista de investiţii pe anul 2021 a Municipiului Zalău, Cap.70.02 - Gospodărie
comunală. Cap. C Alte cheltuieli, la Poz. 10 - Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice
în Municipiul Zalău - Finanţare prin AFM au fost alocate fonduri în valoare de 736,29 mii
lei, în vederea realizării obiectivului de investiţii menţionat. La această sumă este necesar a se
adauga suma de 12,86 mii lei care include costurile cu taxele ISC, în valoare de 1,02 mii lei
(0,1 % şi 0,5% din valoarea fără TVA a lucrărilor autorizate) şi cu serviciile de dirigenţie de
şantier, în valoare de 11,84 mii lei.
Având în vedere cele menţionate, solicităm asigurarea sumelor menţionate prin
redistribuirea sumelor aprobate prin Lista de investiţii pe anul 2021, în sensul majorării cu
suma de 12,86 mii lei a poz. 10 - Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul
Zalău - Finanţare prin AFM, de la Cap. 70.02 Gospodărie comunală. Cap. C Alte cheltuieli,
respectiv diminuarea cu suma de 12,86 mii Iei a poz. 5 - Documentaţii diverse pentru
pregătire cereri de finanţare, din cadrul aceluiaşi capitol.
Aceste modificări în cadrul listei de investiţii nu implică modificarea bugetului aprobat
pentru anul 2021.
6.Potrivit anexei nr. 3 la HCL nr. 112/15.04.2021 - Lista de investiţii pe anul 2021, la
cap.6502 învăţământ - cap.B Lucrări noi, poziţia 2, a fost aprobat obiectivul de investiţii
"Realizarea reţelei de internet, reabilitarea sistemului entiefracţie, extinderea lui şi montarea
sistemului de supraveghere video la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Municipiul Zalău”, în
sumă de 110,00 mii lei.
La data aprobării bugetului suma de 110,00 mii lei a fost cuprinsă în bugetul Liceului
Ortodox Sfântul Nicolae, dar având în vedere că realizarea obiectivului de investiţii se
efectuează de către Primăria Municipiului Zalău, se impune diminuarea bugetului Liceului
Ortodox Sfântul Nicolae cu suma de 110,00 mii lei şi cuprinderea acesteia la acelaşi capitol
de 6502 învăţământ - subcapitol 650250 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului, conform
anexei nr. 1.
B.BUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL
DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII:
l.Şcoala gimnazială Gheorghe Lazăr prin adresa nr. 473/07.05.2021 înregistrată la
Primăria Municipiului Zalău cu nr. 30627/07.05.2021 solicită majorarea bugetului activităţii
autofinanţate cu suma de 5,10 mii lei, deoarece începând cu data de 19.04.2021 s-a permis
desfăşurarea activităţilor sportive în baza contractelor de închiriere a Sălii de sport şi prin
urmare încasările depăşesc bugetul aprobat iniţial pentru anul 2021.
Propunem majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii autofinanţate pentru
Şcoala Gheorghe Lazăr, cu suma de 5,10 mii lei, conform anexei nr.l.

2.Liceul de Artă loan Sima prin adresa nr. 641/12.05.2021 înregistrată la Primăria
Municipiului Zalău cu nr. 32052/13.05.2021 solicită majorarea bugetului activităţii
autofmanţate cu suma de 12,00 mii lei, având în vedere încheierea unui contract cu Michelin
România SA - punct de lucru Zalău Anvelope a 2 săli de clasă şi prin urmare încasările
depăşesc bugetul aprobat iniţial pentru anul 2021.
Propunem majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii autofmanţate pentru
Liceul de Artă loan Sima, cu suma de 12,00 mii Iei, conform anexei nr.l.
3. Sport Club Municipal prin adresa nr. 237 din 13.05.2021 înregistrată la Primăria
Municipiului Zalău cu nr. 32051/13.05.2021 solicită rectificarea bugetului clubului cu suma de
4,00 mii lei atât la partea de venituri cod 371001 "donaţii şi sponsorizări” cât şi la partea de
cheltuieli la art. 203030 ”alte cheltuieli”.
Suma de 4,00 mii lei reprezintă sponsorizare încasată, conform contractului de
sponsorizare încheiat cu SC Welthause SRL în anul 2020.
Potrivit legislaţiei în vigoare cu sumele încasate din sponsorizări se rectifică bugetul după
încasarea lor, astfel propunem rectificarea bugetului Sport Club Municipal cu suma de 4,00 mii
lei atât la partea de venituri cod 371001 "donaţii şi sponsorizări” cât şi la partea de cheltuieli la
art. 200109 "materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional”, conform anexei nr.l.
• Suma de 4,00 mii lei va fi utilizată pentru plata cheltuielilor cu arbitrii la meciurile oficiale,
secţia
> volei.
4.Casa Municipală de Cultură prin adresa nr. 591 din 13.05.2021 înregistrată la
Primăria Municipiului Zalău cu m'. 32264/13.05.2021 solicită aprobare buget cu minus la titlu
8501 "plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” cu suma de 5,98 mii lei
reprezentând concedii medicale încasate în anul 2021 aferente anului precedent şi recuperare
contravaloare curs perfecţionare datorită încetării contractului de muncă al unui salariat şi cu
plus la art. 200530 "alte obiecte de inventar”.
Având în vedere că suma a fost încasată, propunem rectificarea bugetului Casei
Municipale de Cultură cu suma de 5,98 mii lei la articolele bugetare menţionate anterior,
conform anexei nr. 1.
II. MODIFICARE ART. 8 LA HCL NR. 112/15.04.2021
Potrivit art. 8 din HCL nr. 112 din 15.04.2021 privind aprobarea bugetului general al
Municipiului Zalău pentru anul 2021, a fost aprobată acordarea normei de hrană pentru
personalul din cadrul Poliţiei Locale astfel:
"Se aprobă acordarea normei de hrană în anul 2021 pentru personalul din cadrul Poliţiei
Locale Zalău, la nivelul indemnizaţiei de hrană anuale. Norma de hrană se va acorda în limita
bugetului aprobat cu această destinaţie.
Suma necesară pentru anul 2021 a fost cuprinsă în sumele alocate în bugetul Poliţiei
Locale - titlu 10 “cheltuieli de personal” - în sumă de 260,00 mii lei”.
Poliţia Locală prin adresa nr. 3461/06.05.2021 înregistrată la Primăria Municipiului
Zalău cu nr. 30963 din 10.05.2021, solicită modificarea art. 8 din HCL nr. 112/15.04.2021
privind aprobarea bugetului general pentru anul 2021, respectiv eliminarea sintagmei ” la
nivelul indemnizaţiei de hrană anuale”.
Pentru a nu se crea confuzie în interpretarea legislative, corelat cu prevederea din HCL
nr. 112/15.04.2021 art. 8, este necesar modificarea art. 8, ţinând cont de aplicarea corectă a
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prevederilor OG nr. 6/1994 în cee ace priveşte plata drepturilor de hrană pentru personalul din
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
In acest sens propunem modificarea art. 8 din HCL nr. 112/15.04.2021, care va avea
următorul conţinut:
)
aprobă acordarea normei de hrană în anul 2021 pentru personalul din cadrul
Poliţiei Locale Zalău. Norma de hrană se va acorda în limita bugetului aprobat cu această
destinaţie.
>
Suma necesară pentru anul 2021 a fost cuprinsă în sumele alocate în bugetul Poliţiei
Locale - titlu 10 ‘‘cheltuieli de personal” - în sumă de 260,00 mii lei”.
Având în vedere cele mai sus expuse, propunem spre analiză şi aprobare Proiectul
de Hotărâre iniţiat de domnul primar, respectiv:
- rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri prprii şi subvenţii, aprobat pentru anul 2021, precum şi modificarea
listei de investiţii aprobată pentru anul 2021, conform anexei nr. 1.
- modificarea art. 8 din HCL nr. 112/15.04.2021, care va avea următorul conţinut:
”Se aprobă acordarea normei de hrană în anul 2021 pentru personalul din cadrul
Poliţiei Locale Zalău. Norma de hrană se va acorda în limita bugetului aprobat cu această
destinaţie.
Suma necesară pentru anul 2021 a fost cuprinsă în sumele alocate în bugetul Poliţiei
Locale - titlu 10 “cheltuieli de personal” - în sumă de 260,00 mii lei”.
t
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Anexa nr. 1
-mii leiRECTIFICARE BUGET LOCAL:
VENITURI
Denumire indicatori

Cod 420242 sume primite de administraţiile
locale în cadrul programelor FEGA
implementate de APIA
Cod 370203 vărsăminte din secţiunea de
funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare
Cod 370204 vărsăminte din secţiunea de
funcţionare
Cod 300530 alte venituri din concesiuni şi
închirieri
Total

Buget
aprobat
2021

majorări

diminuări

Buget
definitiv
2021
238,81

238,81

-10.339,85

-576,46

-10.916,31

10.339,85

576,46

10.916,31

5.594,00

373,16

. 5.967,16

5.594,00

1.188,43

-576,46

6.205,97

CHELTUIELI
Denumire indicatori

Cap.8302 Agricultură
-art. 710130 alte active fixe
-art. 200130 alte bunuri şi servicii
Cap.74020501 Salubritate - art. 710130 alte
active fixe
Cap.61020304 Poliţia Locală
-art. 200109 materiale şi prestări servicii cu
caracter funcţional
-art. 710130 alte active fixe
-art. 710102 maşini, echipamente şi
mijloace de transport
-art. 710130 alte active fixe
Cap.6502 învăţământ - Liceul Ortodox
Sfântul Nicolae - art. 710130 alte active
fixe
Cap.650250 Alte cheltuieli în domeniul
învăţământului - art. 710130 alte active fixe
Total

Buget
aprobat
2021

majorări

diminuări

Buget
definitiv
2021

195,00
750,00
20,00

82,00
38,15

195,00
793,81

43,81
373,16

393,16

-8,30

73,70

8,30
38,15

46,45
110,00

46,45
38,15
8,30

-38,15
-110,00

557,94

110,00

1.604,54

768,42

667,94
-156,45

2.216,51

BUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN
VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII
ŞCOALA GHEORGHE LAZĂR_________________________________
Denumire indicatori

VENITURI
Cod 30100530 alte venituri din concesiuni
şi închirieri
CHELTUIELI

Buget
aprobat
2021
1,00

majorări

diminuări

Buget
definitiv
2021

5,10

6,10

Io

Art. 200109 materiale şi prestări servicii cu
caracter funcţional
Art. 200530 alte obiecte de inventar

0,50

1,20

1,70

0,50

3,90

4,40

LICEUL DE ARTĂ IO AN SIMA
Denumire indicatori

Buget
aprobat
2021

VENITURI
Cod 30100530 alte venituri din concesiuni
şi închirieri
CHELTUIELI
Art. 200130 alte cheltuieli cu bunuri şi
servicii
Art. 200530 alte obiecte de inventar

majorări

diminuări

Buget
definitiv
2021

5,00

12,00

17,00

3,00

3,00

6,00

2,00

9,00

11,00

SPORT CLUB MUNICIPAL
Denumire indicatori

Buget
aprobat
2021

VENITURI
Cod 371001 donaţii şi sponsorizări
CHELTUIELI
Art. 200109 materiale şi prestări servicii cu
caracter funcţional______________ _____

majorări

diminuări

Buget
definitiv
2021

73,40

4,00

77,40

240,00

4,00

244,00

CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ
Denumire indicatori

Buget
aprobat
2021

CHELTUIELI
Art. 8501 plăţi efectuate în anii precedenţi
şi recuperate în anul curent
Art. 200530 alte obiecte de inventar

majorări

diminuări

Buget
definitiv
2021

-5,98
10,00

-5,98

5,98

15,98

MODIFICĂRI ÎN LISTA DE INVESTIŢII APROBATĂ PENTRU ANUL 2021:
- Cu suma de 195,00 mii lei se modifică lista de investiţii aprobată pentru anul 2021, la
cap. 8302 Agricultură, silvicultură, prin introducerea unei poziţii noi în listă "Achiziţionarea
unei remorci auto forestiere cu macara”.
- Cu suma de 373,16 mii lei se modifică lista de investiţii aprobată pentru anul 2021, prin
cuprinderea unei noi poziţii în cadml cap 7402 Salubritate - cap. B, Lucrări noi, a investiţiei
“Modernizarea punctelor de colectare a deşeurilor menajere din Municipiul Zalau, in varianta
de amplasare subterana a acestora”.
- Cuprinderea în lista de investiţii la cap. 7002 Servicii de dezvoltare publică - cap.C alte
cheltuieli, a unei noi poziţii "Achiziţia unei centrale de incendiu adresabilă cu două bucle
inclusiv instalare” cu suma de 3,30 mii lei şi diminuarea cu aceeaşi sumă a poziţiei din listă
"Documentaţii diverse pentru pregătire cereri de finanţare din fonduri atrase”, în cadrul
aceluiaşi capitol.
- Cu suma de 8,30 mii lei se modifică lista de investiţii aprobată pentru anul 2021, prin
cuprinderea unei noi poziţii în cadrul cap 6102 Poliţia Locală - cap. C Alte cheltuieli, a
%

H

investiţiei “Realizare site Politia
Locală”.
s
-Majorarea cu suma de 11,63 mii iei, aferentă serviciilor de dirigenţie de şantier, a poz.
4 - Realizare spatii de garare acoperite pentru autobuze electrice, de la Cap.84.02 Transport, Cap. A - Lucrări în continuare, respectiv diminuarea cu suma de 11,63 mii lei a
poz. 1 - Reabilitare traseu de drum judeţean DJ191C Nuşfatău-Crasna-Zalău-Creaca pe
teritoriul administrativ al municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989 - Tronson I (PNDL)
din cadrul aceluiaşi capitol.
-Majorarea cu suma de 12,86 mii lei a poz. 10 - Staţii de reîncărcare pentru vehicule
electrice în Municipiul Zalău - Finanţare prin AFM, de la Cap. 70.02 Gospodărie comunală.
Cap. C Alte cheltuieli, respectiv diminuarea cu suma de 12,86 mii lei a poz. 5 - Documentaţii
diverse pentru pregătire cereri de finanţare, din cadrul aceluiaşi capitol.
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