
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLĂJ

COMUNA RUS
CONSILIUL LOCAL

Rus Nr. 39, C.P. 457290; Tel./Fax: 0260639394
E-mai[: primariarus@vahoo.ccffi ; Sfte: ww\^/.comuna"s.ro

HOTĂRÂREA NR10
djn 11.02.2022

privind aprobarea liugeiului local pe anul 2022
Comstih[u\ locail F*"s , întrunit în şedinţa extraordinară din 11. 02 . 202 2,

Având în vedere..
-   referatul de aprobare  nr. 421/08.02.2022 a primarului comunei Rus şi Proiectul de HCL
nr.420/08.02.2022 iniţiat de către primarul comunei Rus;
-   raportul de specialitate nr.422/08.02.2022  întocmit de contabilul comunei;
-    avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Rus;
-  prevederile Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
-  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;
-  adresele Administraţia Judeţeană a  Finantelor Publice Salaj nr.SJG-STZ-50/06.01.2022 şi  adresa nr.SJG-
STZ-167/25.01.2022; adresa Consiliului Judeţean Sălaj  nr.1509/28.01.2022 ;
-  prevederile art.129, alin.(2) , lit.(b) Şi alin.(4) , lit. (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările si compLetările ulterioare;.

J^# feme7.cf/ art.139, alin.(1) şi art.196 , alin.  (1) , lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Ai?.J   /r/ Se aprobă bugetul local pe anul 2022 , prin însuţirea sumei  de  6199,48 mii lei la partea de
venituri Şi 7.866,08 mii lei la partea de cheltuieli , secţiunile funcţionare şi dezvoltare .
/2J Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli provine din faptul că la cheltuieli s-a cumulat şi suma de
1.666,60 mii lei din excedentul anului precedent.
r3/ Sumele sunt repartizate pe capitole după cum umează:

i.         SEC TIUNEA FUNC TI0N4P]!E

4±|±flmrtea de venituri   -sectîunea fumctîo"Lre suma de 2. 890,27im±JgLdin ca[e..

1.VenjtŢi pro.prii îr! sy_fl}a de 382,00 mii lei,din care ;
• impozit pe clădiri PFcod.07.02.0l.01  suma de 38,00 mii lei .
-:mpozit pe clădiri PJ cod 07.02.01.02 suma de  16,00 mii lei.
-!mpozit pe teren PF cod 07.02.02.01   suma de 71,00 mii lei .
-:mpozit 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 100,00 mii lei .
• taxajudiciară de timbru şi alte taxe de timbru cod 07.02.03 suma de 1,50 mii lei.
-taxa asupra mijloacelor de transport PF suma de 76,00 mii lei.
-taxa asupra mijloacelor de transport PJ suma de 2,50 mii lei.
•altetaxepeutilizareabunurilor(autorizaţiidefuncţionare)-sumade1,00miilei.
• venituri din concesiuni si închirieri suma de 72,00 mii lei.

2;Ifff+°^Zi]t^Pf:,:e_!_itr:il:dlnŢaţisfieralPropr.ietăţiicod.'03.-di.ii.^msumădei,oomiiiei.
3.Cotedgfialcat.e^dţnimp.pziţuliiever;itc;od04.'02.insuri;ă;ii6:ăă.#iî-ei.

-Cote  defâlcate din impozitul pe venit cod 04.02.01 în suma de 141,00 mii lei .
-Sumealocatedelaconsiliuljudeteancod.04.02.04însumade404,00miilei.

•Sumerepartizatedinfondulladispoziţiaconsiliuljudeteancod.04.02.05însumade335,00miilei.



4.Sume defialcate din TVA cod 11.02 in suma de  1.730,0.9 mii l.ei qri Qa:.re .,
- Sume defalcate din TVA pt cheltuieli descentralizate ( asistenţi personali, copii cu cerinţe

educaţionale , tichete grădiniţă, burse) cod  11.02.02 suma de 768,00 mii lei.
• Sume defalcate din TVA pentru drumuri cod 11.02.05 suma de 7,00 mii lei .
-Sume defticate din TVA pentru echilibrare -suma de 955,00 mii lei.

5.Alte impozite si tc"e cod 18.02.50 în suma de  11,00 mii lei.
6.Alte v;rituri din prestări servicii salubri_zare   3ş.f )2.50 -.r!Tq _de_ P?,00 mii lf i.
7.Venituri din om;nzi şi alte sancţiunj aplicate cf. legii cod 35.02.0_1 ^m supia de.18,00 mii lei.
8.Ajutorptentruincălzirealocuinţeicule_mnecod42..02.34..SumF4_e_2^4,fl.Omiilei,.
9.§ubve;ţii de la bugetul de stal i)entru finanţarea sănătăţi_i cod 42.02.41 suma de 64,00 mii lei .
10. Subvenţii de la alte administrc[ţii-  suma de 52,27 mii le.i.,-ri .-;ărsă;inte din secţiunea de ftncţionare în secţiunea de dezvoltare -suma de  - 359,00 mli lei.

B:_|ota] cheltuieu  sectiwm de _f;unctiom*e ^iti Şumhi4€ 2.890`27 riîJ4  d;+n caie ..

1.Administraţie publică cap 51.02 suma de  1.430,10 mii lei dln care ..
-  cheltuieli de personal suma de sO8,00 mii lei .
-cheltuieli materiale suma de  622,10 mii lei .

2. Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităftlor locale cap 54.05-suma de 35,flp yii lei din ccti'e..
-  fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale -suma de 35,00 mii lei.

3.Ordjne publică şi sigurdnţă natională (paza ) ccp 61.02. în suma de  10,00 mii lei djn care :
-    cheltuieli materiale în sumă de  10,00 mii lei.

4.Învăţământ cap 65.02. suma de 124,20 mii lei din care  :
-   cheltuieli de personal transport „la" şi „de la" locul de muncă  în suma de 12,00 mii lei .
-    cheltuieli materiale în suma de 61,20 mii lei.
-   tichete de gradiniţă în suma de 5,00 mii lei .
-    drepturi copii cu cerinţe educaţionale în sumă de 16,00 mii lei.
-   burse în suma de 30,00 mii lei,

5.Sanatate cap 66.02 în suma de 64,00 mii lei din care :
-cheltuieli de personal în suma de 64,00 mii lei.

6. Cultura cap 67.02. în sumă de 88,80 mii lei din care ;
-      sport suma de 20,00 mii lei ,cheltuieli materiale.
-      servicii religioase suma de 6,50 mii lei , cheltuieli materiale.
-      cămin suma de 2,30 mii lei, cheltuieli materiale.
-alte servicii culturale  de l0,00mii lei.
-     intretinere gradini publice ,parc  50,00 mii lei.

7.Asistentq spci.qlă cap 68.02. în suriă de 770,00 mii lei  din care ..
-     cheltuilei de personal asistenţi în suma de 553,00 mii lei.
-     indemnizaţii  persoane handicap suma de   183,00 mii lei
-     ajutoare sociale în suma de 24,00  mii lei , din care : ajutor incalzire populatie , ajutor incalzire

L416, supliment încălzire.
-     alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale -ajutoare sociale în numerarL suma de  10,00 mii lei.

8.Locuinţe., sf ".i.ci.i şi dezvoltare  cap 70.ti2.in suma de '71,80 -;i-i i-e;-ă;;;;;;-:
-     cheltuilei materiale alimentare cu apă în suma de  12,80 mii lei.
-cheltuieli materiale iluminat suma de 59,00 mii lei.

9.Protectiq rpeqiT!ui. cap 74.02 _(salubrizare) in rima de  197,10 mii lei ;
-cheltuieli de personal în suma de ll0,10 mii lei
-cheltuieli materialeîn suma de 87,00 mii lei.

10.Drumuri şi poduri cap 84.02. în suma de 99,27 mii lei din care :
-cheltuieli materialeîn suma de  99,27 mii lei.



11.        ŞECŢIUNEA DEZVOLTABE

AL±±_z)4r" dg tierimn.   -Şectiunea dczv_Q!±a±e.suma de 3.30g,2±.E±iL|din care'

1.Vărsăminte din secţiunea de ftncţiona:re cod 37.02.04 -.suma de 359,00 mit lei ;
2.Finanţare PNDL cod 42.02.65 -suma de _2.5.2_4:0_0_ytii lei ;-3.FonddlEuropeandeDezvoltareRegionglş(FEDK)-Sunmaq31%3=8A°nH|t[~e^:.;^
Ji:i;r,:uâ;#.ălrîFăn_duii;;;;i;;;:;JĂăi-co,de`DezvoitareRuralăFEADR,-stmade232,4,miilei.

BEEgl che]tuieli  sectiunea de dezvoharesln±n]mh de 4.975,§i|iiJ4  din caie `.

1.Autorită|ipublice-cqpitolul5l.02-i"estifii-:wir^a^d^e^53ş.,?0.miilei;-2-.Învăţă;â;t -capitolul-65.02 -investitii-  suma.de.2.2^8:8^0 Ţ.ii, l:i ;
_3:Sănâtale -cap;to,u, 66.02 -investi!ii--5rTg d.e  15q.,PP mii l:i;|
Ji;ă;;iutff;:re;;.er;;Ve.i;;ei;iiLcapitoiui67.02-i"estitii-sumqdel.203.,5^l^m.j:lei._._;
'iii;;;W;i;t;;;;;;ii-:; d6ăoitar;pubiica  cap 70.02 -investitii-  suma de 83,50 mii lei dn care :

-Alimentare cu apa suma de 63,50 mii lei .
-Iluminat public  suma de 20,00 mii lei .

5.Drumuri ;i poduri -cap 84.02 -investitii -suma de 2.764,00 mii lei .

Diferenta dintre veniturile   si cheltuielile sectiunii de de2woltare este  din excedentul anului precedent in
suma de  1.666,60 mii lei .

4r12.  Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al anului 2021, în sumă de 1.609.065.100,00 lei , pentru
finanţarea parţială a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, astfel cum au fost repartizate pe capitole la art.1,
alin.(H), lit.( 8).

4ri 3.   Cu ducerea la îndeplinite a prezentei hotărâri se încredintează primarul şi contabilul comunei Rus.

Arf. 4.  Prezenta se comunică prin grija secretarului general al comunei , în temenele legale , către :
-Instituţia prefectului -Judeţul sĂLAJ;
-Compartiment contabilitate;
-   Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj;
-   Trezoreria Jibou;
-   Primarul comunei Rus;
-   Dosar sedinţă şi Dosar hotărâri ;
-   Se aduce la cunostinta publica prin afisafe şi publicare pe site : Ezw=_QQmunarus.ro .

PREŞEDINTE DE şEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
JOS,F®#R


