ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al
anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 3490 din 12.03.2020 al preşedintelui Consiliului
judeţean;
- raportul de specialitate nr. 3491 din 12.03.2020 al Direcţiei economice;
- art.58 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) coroborate cu cele ale alin.(3) lit.a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 1.300,00 mii lei, din excedentul bugetului
local al anilor precedenți, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul
2020.
Art. 2. Suma aprobată la art. 1 va fi utilizată ca sursă de finanțare, pentru
achiziționarea unui număr de șaisprezece aparate de ventilație mecanică la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Zalău, cuprinse în Lista obiectivelor de investiții, anexă la
Hotărârea Consiliului Județean Sălaj privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
economică.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Direcţia investiţii și programe publice;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj;
- Trezoreria Municipiului Zalău.
PREŞEDINTE,

Avizat:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Tiberiu Marc
Cosmin-Radu Vlaicu

JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 3490 din 12.03.2020
REFERATUL DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din
excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de
dezvoltare în anul 2020
În baza prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului
local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în
exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor
deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele
între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în
limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de
funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.
În urma încheierii execuției bugetare a anului 2019 a rezultat un excedent total
final în sumă de 68.723,35 mii lei. Din această sumă, prin Hotărârea Consiliului
Județean nr. 10/17.02.2020 privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din
excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare
în anul 2020, s-a aprobat utilizarea sumei de 64.500,00 mii lei, rezultând un disponibil
nerepartizat, în sumă de 4.223,35 mii lei.
Având în vedere:
- starea de pandemie de coronavirus declarată de Organizația Mondială a
Sănătății și starea de urgenţă declarată în România prin Decretul Preşedintelui
României nr. 195/2020, care a determinat instituirea unor măsuri pentru prevenirea
răspândirii acestui virus,
- dotarea insuficientă a Spitalului Județean de Urgență Zalău cu aparate de
ventilație mecanică, pentru a face față unui număr mare de pacienți – unitatea medicală
dispune în acest moment doar de 11 aparate de acest fel, dintre care 4 se află într-o
stare de uzură avansată,
propun aprobarea utilizării sumei de 1.300,00 mii lei, din excedentul bugetului
local al anilor precedenți, rămas nerepartizat, pentru achiziționarea unui număr de
șaisprezece aparate de ventilație mecanică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău.
În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu prevederile
art. 182 alin. (2) și (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completările ulterioare, propun spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre.
PREŞEDINTE,
Tiberiu Marc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 3491 din 12.03.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din
excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de
dezvoltare în anul 2020
În baza prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului
local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în
exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor
deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele
între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în
limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de
funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.
În urma încheierii execuției bugetare a anului 2019 a rezultat un excedent total
final în sumă de 68.723,35 mii lei.
În anul 2020, valoarea totală a obiectivelor de investiții propuse a se realiza din
bugetul local este de 97.519,00 mii lei, iar prevederile veniturilor secțiunii de
dezvoltare pentru finanţarea investiţiilor sunt în sumă de 33.019,00 mii lei.
Ca urmare, pentru realizarea în anul curent a obiectivelor de investiții propuse,
prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 10/17.02.2020 privind aprobarea utilizării
parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea
secțiunii de dezvoltare în anul 2020, s-a aprobat utilizarea sumei de 64.500,00 mii lei,
rămânând un disponibil nerepartizat în sumă de 4.223,35 mii lei.
Pentru achiziționarea unui număr de șaisprezece aparate de ventilație mecanică
la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, s-a propus aprobarea utilizării sumei de
1.300,00 mii lei, din excedentul bugetului local al anilor precedenți, rămas
nerepartizat.
Am analizat proiectul de hotărâre iniţiat de preşedintele Consiliului judeţean şi
am constatat că acesta este oportun şi corespunde exigenţelor prevederilor Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările
ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) și alin. (8) lit. b)
coroborate cu prevederile art.182 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, propun adoptarea proiectului
de hotărâre, în forma prezentată.
DIRECTOR EXECUTIV,
Maruşca Leontina-Lucica

