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HOTĂRÂREA NFL9
din  11.02.2022

privind executia bugetcwă pe anul 2021
Consîlî"1 \ocail T\us , întrunit în şedinţa extraordinară din 11.02. 2022,

Având în vedere..
-   referatul de aprobare nr. 418/08.02.2022 a primarului comunei Rus şi Proiectul de HCL nr.417/08.02.2022
iniţiat de către primarul comunei Rus;
-   raportul de specialitate nr.419/08.02.2022  întocmit de contabilul comunei;
-   avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus;
•   prevederile  Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
-   prevederile Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 ;
-    Ordinul h4FP m.1536/2021  pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar
al anului 2021;
-  prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal  , cu modificările si completările ulterioare;
-  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.

/^# Jeme7.%/ 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  :
Ar4 J. Se aprobă execuţia bugetară pe anul 2021 după cum urmează..

JJ.I# parft!fl de ţiejci."". avem suma de  4.936.387,15 lei , reparti2ată astfel :
a)   Secţiunea funcţionare avem suma de 2.810.103,56 lei repartizată pe articole după cum umează ,

- venituri proprii în sumă de 382.599,65  ]ei
• impozit pe venit ls8,50 Iei
- cote si sume defalcate din impozitul pe vcmit  sumă 785.385,39 lei
-venituri din prestări servicii  44.189,00 ]ei
- sume defalcate din tva  2.204.000,00 ]ei
- venituri din amenzi în sumă de 34.544,00 lei
- subventii de la bugetul de stat în suma de 78.059,00 Iei
- subvenţii de la alte administraţii (Consiliul Judeţean ) suma de  45.S3S,02 Iei
-subvenţii alocate din bugetul ANCPI -suma de 15.633,00 Iei
•vărsămintedinsecţiuneadefuncţionare^msecţiuneadedezvoltare-sumadeL780.000,00Iei.

b)     Secţiunea dezvoHare avem suma de 2.126.283,S9 lei repaftizată pe afticole după cum urmează :
•vărsămintedinsecţiuneadefuncţionareînsecţiuneadedezvoltare-sumade780.000,00Iei
-finanţarea PNDL -suma de 1.346.283,59 Iei

urme@ză.     2/. Z"P`ea de c%"J.e# avem suma de 4.569.633,46 lei repafti2ate pe aftico|e după cum

SECTIUNEA FUNCTIONARE -       Lei-

Nr.ch.1 Denumire indicatoriAutoritatiublice Codindicatori PlatjEfectuate

52 933.765 02716.36700
Cheftuieli    ersonalBunurisjserviciiPlă.efectanrec rec an curentOrdineublicasisiurantanationala

10

20 219.677,02
-2.279 00744,50

2
8561.02

3
Bunuri si serviciilnvatamint 20 744 50

65.02 4,510,01



Bunuri si servic 20 60,00
Asistenta soaa 57 4.450,01

4 Sanatate 66.02 135.352,07

Cneftulell personal 10 61.076,00

Bunuri si servi 1 20 74.2]:]6,fffl
5 Cultura si relig e 67.02 56.560,53

Bunuri si servi 20 56.560,53

6 Asistenta sociala 68.02 671.951,00
Chet[uieli  personal 10 481.714,00

Asistenta socia a 57 194.731,00

Plăti efect an prec rec an curent 85 -4.494,00

7 Servicii dezvo tare publica si locuinte 70.02 62.369,50
Bunuri si servic 20 62.369.50

8 Protectia med ului 74.02 150.166,73

Chettuieli personal 10 81.152,00

Bunuri si servic 1 20 69.014,73

9 Transporturi s comunicatii 84.02 87.847.53
Bunuri si servic 20 87.847,53
Total chdtuie\ sec:tiunea fiunctionaire 2.303.244.64
SECTIUNEA DEZVOLTARE

Nr.crt. Denumire indicatori Codindicatori Plati

Efectuate
1 Autoritati publ ice 51.02 172.671,00

Active nefinanciare 71 172.671,00
2 Cultum si reliq ie 67.02 498.755,75

Active nefinanciare 71 498.755,75
3 Servjcii dezvol re publica si locuinte 70.02 858.128,30

Active nefinanc are 71 858,128,30
4 Transporluri s comunicatjj 84.02 736.833 77

Active nefinanc re                                                                1                  71 736 833 77
T[9I9!i3!h_eltuielisecţiuneadewoltare

'---,2Zfi!$6.888,82

Excedentul creat pe anul 2021 este în sumă de  -  1.926.819,24 lei , cont 82A9800000
MenţionămfaptulcănuexistădifereneîntiesolduriledinevidenţaTrezorerieişicontabilitateaproprie

J4mCuducere@laîndeplinireaprezenteiseîncredinţeazăprimarulşicontabilulcomuneiRus.

4n*Prezentasecomunică,pringrijasecretaruluigeneralalcomunei,întermenelelegale,către:
•    Instituţia prefectului -Judeţul sĂLAJ;
•   Compartiment contabilitate:
-   Administratia Judeţeană a Finanţelor "b]ice Sălaj;
-   Trezoreria Jibou;
•   Dosar sedinţă Şi Dosar hotărâri ;
•   Se aduce la cunostinta publica prin afisare şi public@re pe site : ±narus.ro .
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