
R0MÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

dhD]SfiozN[Eînr.98i20
privind virările de credite pe anul 2020,

în cadrul aceluiaşi capitol bugetar

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având îm vedere:
-    referatul nr. 7178 din 26.05.2020 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) lit. b) din Ordonanţa de ugenţă 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,  îm  cadrul  aceluiaşi  capitol
bugetar, confom anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

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

Art. 3. Cu ducerea la îmdeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează:
- Direcţia economică;
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;
-Centrul de Cultură şi Artă al  Judeţului Sălaj;
- Asociaţia „Filantropia Largiana".
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică:
-Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;
-Centrul de Cultură şi Artă al  Judeţului Sălaj;
- Asociaţia „Filantropia Largiana";
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj;
- Trezoreria Zalău.

PREŞEDINTE,

Tiberiu  Marc

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu
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privind virările de credite pe anul 2020, în cadrul aceluiaşi capitol bugetar

VIRĂRI DE CREDITE
în cadrul aceluiaşi capitol bugetar

pe anul  2020

- mii ]ei -

DENUMIREA     INDICATORILOR

Codindicator Virări credite

Trim 11 Trim IV

1. Judeţul Să]aj  - Alte  cheltuie]i în  domuniul
68.02.50.50 0,00asistenţei    sociale-    finanţarea    cheltuielilor

pentru personalul din servicii sociale aflat în
izo]are prevenţivă ]a locu] de muncă
-transferuri aferente cheltuielilor cu alocaţia de 51.01.76 -7,97
hrană   şi   cu   indemnizaţia   de   cazare   pentru
personalul  din serviciile  sociale publice  aflat în
izolare preventivă la locul de muncă
Asociaţia    „Filantropia    Largiana"    -    furnizor

55.01.73 +7'97privat  de  servicii  sociale  -  transferuri  aferente
cheltuielilor    cu     alocaţia    de    hrană    şi     cu
indemnizaţia  de  cazare  pentru  personalul  din
serviciile     sociale     private     aflat    în     izolare
preventivă la locul de muncă.
2. Judeţu] Sălaj - Autorităţi executive 51.02 +273,70 -273'70

Salarii de bază 10.01.01 +250,00 -2;J3,JO

Alte drepturi salariale în natură 10.01.30 +10,00

Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 +10,00

Contribuţii de asigurări de şomaj 10.03.02 +0,20
Contribuţii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 +3,00
Contributii pentru concedii şi indemnizaţii 10.03.06 +0,50

Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 -25,00 +25,00

Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, intemet 20.01.08 +5,00 -5,00

Materiale şi prestări servicii cu caracter
20.01.09

+20,00 -20,00
funcţional
3. Centrul Militar Judeţean 60.02 +10,00 -10,00



Încălzit, iluminat şi forţă motrica 20.01.03 +10,00 -10,00

4.  Inspectoratul  pentru  Situaţii  de  Urgenţă 61.02 0,00
„Porolissum" Să]aj
Încălzit, iluminat şi foftă motrica 20.01.03 +1,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 -1,00

5. Spitalul Judeţean de Urgenţă Sălaj 66.10 0'00 0'00

TOTAL VENITURI 00.01 +1.772,50 -1.772,50

Venituri  din  contractele  încheiate  cu  casele  de 33.10.21 +800,00 -800,00

asigurări  sociale de sănătate
Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de 43.10.33 +972,50 -972,50

asigurări   sociale   de   sănătate  pentru  creşterea
salariilor

TOTAL CHELTUIELI 49.10 +1.772,50 -1.772,50

Salarii de bază 10.01.01 0,00 -957,50

Stimulente de risc 10.01.29 +957,50 0,00

Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 +15,00 -15,00

Incălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 +200,00 -200.00

Piese de schimb 20.01.06 -140,00 0,00

Materiale şi prestări de servicii cu caracter 20.01.09 +200,00 -200,00
funcţional
Alte bunuri şi servicii pentru întretinere şi 20.01.30 0,00 -400,00
funcţionare
Dezinfectanţi 20.04.04 +200,00 0,00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 +140,00 0,00

Protecţia muncii 20.14 +200,00 0,00

6. Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj 67.02.03.30 0'00

Materiale pentru curăţenie 20.01.02 +2,00
Transport 20.01.07 -6,00

Reparaţii curente 20.02 +4'00


