ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL
bugetului propriu al judeţului Sălaj pe anul 2009
Bugetul propriu al judeţului Sălaj pe anul 2009 s-a fundamentat în conformitate
cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii nr. 18/2009
privind bugetul de stat pe anul 2009.
În anul 2009, propunem realizarea veniturilor totale în sumă de
151.186,13 mii lei, din următoarele surse :
I. 2.497,5 mii lei - Venituri proprii;
II. 22.766,0 mii lei - Cote defalcate din impozitul pe venit de încasat la
nivelul judeţului pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art.32 şi 33 din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, din care :
- 14.772 mii lei - cota de 13% din impozitul pe venit de încasat la
nivelul judeţului;
6.750 mii lei - cota de 27% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetului judeţului;
- 1.244 mii lei - cotă parte din impozitul pe venit privind cofinanţarea
programelor din fonduri U.E. şi fondul naţional, ce se
vor promova în anul 2009 de către autorităţile publice
locale.
III. 31.577 mii lei - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului , din care:
- 15.540 mii lei - susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi
centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu
handicap;
IV. 10.219 mii lei - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene;
V. 9.177 mii lei - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale, din care:
- 7.918 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetului
judeţului;
- 1.259 mii lei - cotă parte din sume defalcate din TVA
privind cofinanţarea programelor din
fonduri U.E. şi fondul naţional, ce se
vor promova în anul 2009 de către
autorităţile publice locale.
VI. 40.000,0 mii lei - Sume primite de la U.E. şi bugetul de stat, aferente anului
2009, în vederea derularii proiectului ”Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna-Vîrşolţ”;
VII. 34.949,63 mii lei - Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale
pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap (sume acordate prin Ministerul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei)

Pentru anul 2009, propunem alocarea sumei totale de: 151.186,13 mii lei pentru
finanţarea următoarelor capitole de cheltuieli:
8.504,20 mii lei - autotităţi executive;
6.659,80 mii lei - alte servicii publice generale;
- 10.656,20 mii lei - învăţământ;
- 1.372,00 mii lei - sănătate;
- 10.065,80 mii lei - cultură şi artă;
- 58.058,63 mii lei - asistenţă socială;
155,00 mii lei - servicii şi dezvoltare publică - alimentare cu apă;
4.995,50 mii lei - programe, cotizaţii;
500,00 mii lei - studii;
- 10.219,00 mii lei - drumuri judeţene;
- 40.000,00 mii lei - derularea Proiectului ”Reabilitarea drumului CiuceaCrasna-Vîrşolţ.
Proiectul bugetului propriu al judeţului Sălaj pe anul 2009 este cuprins în anexa
la prezenta.
Zalău, la 02 martie 2009
NOTĂ: prezentul Proiect de buget propriu al judeţului Sălaj, pe anul 2009, se
va afişa la sediul unităţii şi se va publica în ziarele de interes local. Conform art. 39 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, locuitorii judeţului pot depune
contestaţii privind Proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau
afişării acestuia la sediul unităţii.

ANEXA
PROIECTUL
bugetului propriu al judeţului Sălaj pe anul 2009

- mii lei Denumirea indicatorilor
I.

VENITURI TOTALE (1+ 2+…+ 6 ), din care:
1. Venituri proprii
2. Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor
locale, din care:
- cota de 13% din impozitul pe venit de încasat la nivelul judeţului
- cota de 27% din impozitul pe venit de încasat pentru echilibrarea
bugetului judeţului
- cotă parte din impozitul pe venit privind cofinanţarea programelor
din fonduri U.E. şi fondul naţional, ce se vor promova în anul 2009
de către autorităţile publice locale;
3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Sălaj, din care:
- susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de
asistenţă socială a persoanelor cu handicap
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
judeţene
5. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, din care:
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului judeţului
- cotă parte din sume defalcate din TVA pentru cofinanţarea
programelor din fonduri U.E. şi fondul naţional, ce se vor
promova în anul 2009 de către autorităţile publice locale
6. Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru
drepturile acordate persoanelor cu handicap
7. Sume primite de la U.E. şi bugetul de stat în vederea derularii
proiectului ”Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna-Vîrţolţ,

aferente anului 2009

Propuneri
2009
151.186,13
2.497,50
22.766,00
14.772,0
6.750,0
1.244,0
31.577,00
15.540
10.219,00
9.177,00
7.918
1.259
34.949,63
40.000,00

Denumirea indicatorilor
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2+….+ 12), din care:
1. Autorităţi executive – judeţul Sălaj
2. Alte servicii publice generale, din care:

Propuneri
2009
151.186,13
8.504,2
6.386,3

a). Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei
publice locale
5.787,3
b) Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Sălaj
599,0
3. Apărare naţională (Centrul Militar Judeţean )
201,5
4. Ordine publică şi siguranţă naţională (Serviciul de Urgenţă
”Porolissum” Sălaj)
72,0
5. Învăţământ - total, din care:
10.656,2
a) Învăţământ prescolar, primar şi gimnazial, din care:
6.307,6
a1) Învăţământ preşcolar – produse lactate şi de panificaţie
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program
normal de 4 ore
1.334,0
a2) Învăţământ primar - produse lactate şi de panificaţie pentru
elevii din clasele I-IV învăţământul de stat
2.158,0
a3) Învăţământ gimnazial - produse lactate şi de panificaţie
pentru elevii din clasele V-VIII învăţământul de stat
1.983,0
a4) Învăţământ preşcolar şi primar - acordarea de miere de
albine de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi
elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi
confesional
832,6
b) Învăţământ special, din care:
4.328,6
b1) Şcoala de Arte şi Meserii “Meseşul” Zalău
591.2
b2) Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă” Speranţa”
Zalau
1.325,0
b3) Centrul Şcolar pentru Educţie Incluzivă Şimleu
2.126.9
b4) Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Sălaj
285,5
c) Olimpiade şcolare
20,0
6. Sănătate – total, din care:
1.372,0
a) Spitalul Judeţean Sălaj
1.200,0
b) Serviciul de Ambulanţă Sălaj –
172,0
7. Cultură şi artă – total, din care:
10.065,8
a) Servicii culturale – total, din care:
4.916,0
a1) Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
1778,0
a2) Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău
1.500,0
a3) Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sălaj
370,0
a4) Ansamblul Folcloric “Meseşul “ Zalău
690,0
a5) Centru pentru Conservarea Culturii Tradiţionale Sălaj
578,0
b) Consiliul Judeţean al Elevilor Sălaj
10,0
c) Alte servicii în domeniul religiei – total, din care:
5.139,8
c1) plata contribuţiilor pentru personalul neclerical din judeţ
4.801,8
c2) cofinanţare servicii sociale acordate de unit. de cult din judeţ
338,0
Denumirea indicatorilor
Propuneri

2009
8. Asistenţă socială - Direcţia Jud. de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sălaj, din care:
- transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile
acordate persoanelor cu handicap
9. Servicii şi dezvoltare publică, total - redevenţa Compania de Apă Cluj
10. Programe, cotizaţii, total, din care:
-

Proiect RURALAND
Proiect TINERI ÎN ACŢIUNE
Proiect ”Strategia de identitate şi promovare a Judeţului Sălaj”
Proiect ”RURACT”
Promovarea imaginii judeţului
Contribuţia Consilului judeţean la A.D.R. Nord -Vest
Contribuţia Consilului Judeţean la Asoc. Reg. pt. dezv. infrastr. In
Bazinul Hidrografic Someş Tisa
- Contribuţia Consilului judeţean la U.N.C.J.R.
- Cotizaţia Cosiliului judeţean la ”Handbal Club” Zalău
- Cotizaţia Cosiliului judeţean la ”Club Sportiv Remat” Zalău
- Cofinanţarea programelor din fonduri U.E. şi fondul naţional, ce se vor
promova în anul 2009, (rămâne în bugetul judeţului până la repartizare
pe unităţi administrativ teritoriale).
11. Studii, din care:
- Elaborarea documentaţiei tehnice pentu ”Sediu administrativ al
judeţului şi a Bibliotecii judeţene;
- Alte studii
12. Drumuri judeţene – total, din care;
- întreţinere, reparaţii, reabilitări drumuri judeţene
- derularea Proiectului ”Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna- Vîrşolţ;

58.058,63
34.949,63
155,0
4.995,5
68,0
7,0
296,0
154,0
76,0
279,0
54,0
37,5
1.071,0
450,0
2.503,0
500,0
310,0
190,0
50.219,0
10.219,0
40.000,0

