
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA nr. "
E3PrEM RJE     2020

privind virările de credite pe anul 2020,
în cadrul aceluiaşi capitol bugetar

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:
-    referatul nr.13528  din 25.09.2020 al Direcţiei economice;
-    prevederile  art.  49  alin.  (5)  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-    prevederile art.191  alin.(1) lit.c) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.196  alin.  (1) 1it.  b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr.57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. Se aprobă virările de credite bugetare pe anul 2020, în cadrul aceluiaşi capitol
bugetar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.   2.   Ordonatorii   de   credite/managerii,   răspund   de   modul   de   utilizare,   în
conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate;

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează:
- Direcţia economică;
-Centrul Şcolar pentru Educaţie lncluzivă Şimleu Silvaniei;
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică la:
-Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie lncluzivă Şimleu Silvaniei;
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj;
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj;
- Trezoreria Zalău.

PREŞEDINTE,

Tiberiu  Marc

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu
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VIRĂRI DE CREDITE
în cadrul aceluiaşi capitol bugetar

pe anu]  2020

- mii ]ei

DENUMIREA     INDICATORILOR
Codindicator Virăricredite

Trim 111

1. Judeţul Sălaj -Autorităţi executive 51.02 0,00
Furnituri de birou 20.01.01 +2,00
Materiale pentru curăţenie 20.01.02 +6,00
Apă, canal şi salubritate 20.01.04 +2,00
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

20.01.08 +2,00
Reparaţii curente 20.02 -4,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 -4,00
Deplasări inteme, detaşări, transferări

20.06.01 -4,00

2. Centrul Şcolar pentru Educaţie lncluzivă Şimleu Silvaniei 65.10 0,00
Materiale pentru curăţenie

20.01.02 +4,00
Incălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03
-5,00

Carburanţi şi lubrifianţi
20.01.05

-7,50

Transport
20.01.07

+7,50

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, intemet
20.01.08 -2,00

Reparaţii curente
20.02 -2,00

Alte obiecte de inventar
20.05.30

-8,00

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
20.30.30

+13,00

Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 +100,00

Ajutoare sociale în natură 57.02.02 -100,00

3.   D]recţia   Genera]ă   de   Asistenţă   Socia]ă   şi   ProtecţiaCopilului; 68.02 0,00

a) Asistenţă socia]ă în caz de invaliditate -  adu]ţi 68.02.05 0,00
Materiale pentru curăţenie 20.01.02 +30,00
Incălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 +100,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 +30,00



Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 +10,00
Postă, telecomunicaţii, radio, tv, intemet 20.01.08 +10,00
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 20.01.09 -50,00
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 -100,00

Reparaţii curente 20.02 +30,00
Pregătire profesională 20.13 -10,00

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 -50,00
b) Asistenţă socia]ă pentru familie şi copii 68.02.06 0,00

Fumituri de birou 20.01.01 -10,00
Materiale pentru curăţenie 20.01.02 +25,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 +20,00
Materiale şi prestări de servicii cu caracter fimcţional 20.01.09 -50,00
Materiale sanitare 20.04.02 +10,00
Dezinfectanţic)Asistenţă socialăAjutoaresocialeînnumerarAjutoaresocialeînnatură 20.04.04 +5,00

68.02.15 0'00
57.02.01 +26,00
57.02.02 -26,00


