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  PROIECT DE HOTĂRÂRE      

  NR. 861/16.04.2019 

                                                 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 

                           Primarul comunei Rus ,  

             Având în vedere:   

 expunerea de motive nr.855/16.04.2019 a primarului şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul C.L. 

Rus; 

 raportul nr.867/16.04.2019 întocmit de contabilul comunei Rus; 

-    prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 

 prevederile Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal  , cu modificările si completările ulterioare; 

 prevederile  Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 adresa  Directiei  Finantelor Publice Salaj nr.SJG-STZ-1450/08.04.2019 și adresele Consiliului Județean 

Sălaj nr. 5194/16.04.2019 și 3863/22.03.2019; 

 prevederile art.36, alin. (4) , lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală , 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

         În temeiul art. 45 , alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală , 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

                                                                     PROPUN : 

Art.1  Se aprobă bugetul local pe anul 2019 , prin însuțirea sumei  de  3.068,53 mii lei la partea de 

venituri și 3360,07 la partea de cheltuieli , secțiunile funcționare și dezvoltare . Diferența dintre venituri 

și cheltuieli provine din faptul că la cheltuieli s-a cumulat și suma de 291,54 mii lei din excedentul 

anului precedent. 

 Sumele sunt repartizate pe capitole după cum urmează:  

A. La partea de venituri   - suma de 3068,53 mii lei  din care ; 

 1.Venituri proprii în suma de 382,00 mii lei,din care ; 

          - impozit pe clădiri PFcod.07.02.01.01 suma de 48,00 mii lei . 

          - impozit pe clădiri PJ cod 07.02.01.02 suma de 17,00 mii lei. 

          - impozit pe teren PF cod 07.02.02.01  suma de 77,00 mii lei . 

          - impozit pe teren PJ cod 07.02.02.02  suma de    4,00 mii lei . 

          - impozit pe teren extravilan cod 07.02.02.03  suma de 143,00 mii lei . 

          - taxa asupra mijloacelor de transport PF suma de 62,00 mii lei. 

          - taxa asupra mijloacelor de transport PJ suma de 11,90 mii lei. 

          - alte taxe pe utilizarea bunurilor (autorizații de funcționare) – suma de 0,60 mii lei. 

          - venituri din concesiuni si închirieri suma de 18,00 mii lei. 

          - taxa pe sectacol  suma de 0,50 mii lei . 

2.Impozit pe onorariul avocaților cod . 03.02.18 în sumă de  4,00 mii lei  

3.Cote defalcate din impozitul pe venit cod 04.02. in suma de 467,00 mii lei. 

 - Cote  defalcate din impozitul pe venit cod 04.02.01 în suma de 116,00 mii lei . 

 - Sume alocate de la consiliul judetean cod.04.02.04 în suma de 226,00 mii lei. 

-  Sume repartizate din fondul la dispoziția consiliul judetean cod.04.02.05 în suma de 125,00 mii lei. 

4.Sume defalcate din TVA cod 11.02 in suma de 1.323,42 mii lei din care ; 

  - Sume defalcate din TVA pt cheltuieli descentralizate ( asistenți personali, copii cu cerințe 

educaționale  ajutor social) cod 11.02.02 suma de 59,01 mii lei. 

  - Sume defalcate din TVA pentru drumuri cod 11.02.05 suma de 46,41 mii lei . 

  - Sume defalcate din TVA pentru echilibrare – suma de 1.218,00 mii lei. 

5.Alte impozite si taxe cod 18.02.50 în suma de 60,00 mii lei. 
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6.Alte venituri din prestări servicii salubrizare  33.02.50 – suma de 67,00 mii lei.  

7.Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate cf. legii cod 35.02.01 în suma de 28,00 mii lei. 

8.Ajutor ptentru incălzirea locuinței cu lemne cod 42.02.34 suma de 4,00 mii lei . 

9.Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății cod 42.02.41 suma de 61,11 mii lei . 

10. Vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare – suma de  – 404,70 mii lei. 

11. Finanțare PNDL cod 42.02.65 suma de 672,00 mii lei. 

 

  B. Total cheltuieli  secțiunile de funcționare și dezvoltare în sumă de 3.360,07 mii  lei   din care ; 

1.Administrație publică cap 51.02 suma de 923,25 mii lei din care : 

  -  Cheltuieli de personal suma de 755,11 mii lei . 

  -  Cheltuieli materiale suma de  158,14 mii lei . 

 -   Investiții  suma de 10,00 mii lei. 

2.Ordine publică și siguranță natională (paza ) cap 61.02. în suma de 19,53 mii lei din care:  

- cheltuieli de personal in suma de 2,73 mii lei . 

- cheltuieli materiale în sumă de 16,80 mii lei. 

3.Învățământ cap 65.02. suma de 107,99 mii lei din care : 

- cheltuieli de personal transport ,,la” și ,,de la” locul de muncă  în suma de 10,00 mii lei .  

- Cheltuieli materiale în suma de 83,00 mii lei. 

- tichete de gradiniță în suma de 2,50 mii lei . 

- drepturi copii cu cerințe educaționale în sumă de 10,49 mii lei. 

- Burse în suma de 2,00 mii lei. 

4.Sanatate cap 66.02 în suma de 61,11 mii lei din care : 

- cheltuieli de personal în suma de 61,11 mii lei. 

5. Cultura cap 67.02. în sumă de 374,77  mii lei din care ; 

         -     biblioteca  - cheltuieli materiale suma de 0,07 mii lei . 

-    sport suma de 15,00 mii lei ,cheltuieli materiale . 

-    Investiții suma de 359,70 mii lei , din care : - capela suma de 175,00 mii lei; 

                                                                       - cămin suma de 179,00 mii lei; 

                                                                       - sport suma de 5,70 mii lei . 

6.Asistentă socială cap 68.02. în sumă de 675,50 mii lei  din care : 

- cheltuilei de personal asistenți în suma de 519,60 mii lei. 

- Indemnizații  persoane handicap suma de  149,00  mii lei 

- Ajutoare sociale în suma de 6,90  mii lei ,din care : 4,00 mii lei ajutor incalzire populatie ; 2,90  mii 

lei ajutor incalzire L416. 

7.Locuințe servicii și dezvoltare  cap 70.02.in suma de 1.005,04 mii lei din care : 

- cheltuilei materiale alimentare cu apă în suma de 6,50 mii lei. 

- cheltuieli materiale iluminat suma de 35,00 mii lei . 

- investiții alimentare cu apă suma de 963,54 mii lei. 

8.Protectia mediului cap 74.02 (salubrizare) in suma de 111,47 mii lei ; 

- cheltuieli de personal în suma de 70,47  mii lei  

- cheltuieli materiale în suma de 41,00 mii lei .  

9.Drumuri și poduri cap 84.02. în suma de 81,41 mii lei din care : 

- cheltuieli materiale în suma de  46,41 mii lei . 

- investiții suma de 35,00 mii lei. 

   Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinite a prezentei hotărâri se încredintează primarul și contabilul comunei Rus.  

   Art. 3.  Prezenta se comunică prin grija secretarului comunei , în termenul legal , către : 

              -    Instituţia Prefectului – Județul SĂLAJ; 

              -   Compartiment contabilitate; 

              -   Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj; 

              -   Trezoreria Jibou; 

              -   Dosar sedință și Dosar hotărâri ; 

              -   Se aduce la cunostinta publica prin afisare și publicare pe site : www.comunarus.ro . 

 
INIȚIATOR,                                                                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

PRIMAR,                                                                                                          SECRETARUL COMUNEI,  

PINTEA ALEXANDRU                                                                                     BORA IOAN-MARIAN 
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