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PRE$ED1NTE

PROIECTUL
bugetului propriu at judetului Sfilaj peanut 2011

Proiectul bugetului propriu at judetului SMaj pe anul 2011 s-a
fundamentat in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificdrile completarile ulterioare si a Legii nr. 286/2010
privind bugetul de stat pe anul 2011, conform anexei la prezenta.

Zalrtu, la 10 ianuarie 2011

NOTA: prezentul protect de buget propriu al judetului SMaj, pe anul
2011, se va af4a la sediul unitäjii si se va publica in ziarele de interes local.

PRES aE,
T
Tiberiu a C._

ANEXA

PROIECTUL

bugetului propriu at judetului Sfilaj pe anul 2011

I.

Denumirea indicatorilor
VENITURI TOTALE (1+ 2+...+12), din care:
Venituri proprii, total
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor
locale, total, din care:
- cota de 12% din impozitul pe venit de incasat la nivelul judetului
- cota de 27% din impozitul pe venit de incasat pentru echilibrarea
bugetului judetului
- cota parte din impozitul pe venit privind cofinantarea programelor
din fonduri U.E. si fondul national, care necesita cofinantare
locala $i va fi repartizata ulterior prin hotathri ale Consiliului
Judetean Salaj, unitatilor administrativ-teritoriale care au in
derulare programe, au incheiate contracte cu autoritatea de
management si gestiune a acestora si contracte de executie.
3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adliuga0 pentru finaatarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului Silaj, total, din care:
Sume defalcate din taxa pe valoarea adiiugatà pentru drumuri
judetene
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale, total, din care:
- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatä pentru echilibrarea
bugetului judetului
- cota pane din sume defalcate din TVA privind cofinantarea
programelor din fonduri U.E. si fondul national, care necesitä
cofinantare locala $i va f: repartizata ulterior prin hotarari ale
Consiliului Judetean Sala], unitatilor administrativ-teritoriale care au
in derulare programe, au incheiate contracte cu autoritatea de
management si gestiune a acestora si contracte de executie.
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea drepturilor
acordate persoanelor cu handicap
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de
asistenta medico-sociale
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea camerelor
agricole
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea siinAlfitii
(programe, UPU)
10.. Subventii de la bugetul de stat cadre bugetele locale necesare
sustinerii derulirii proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile (FN) postaderare, TOTAL, din care:
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Virsolt;
- Restaurarea patrimoniului istoric $i cultural al Consiliului Judetean
Salaj - cladirile Centrului Militar Judetean, Muzeul Judetean de
Istorie Zalau si Galeriile de Arta „loan Sima";
- Modemizarea si extinderea complexului de servicii comunitare Cehu
Silvaniei prin infiintarea de ateliere vocationale pentru tinerii iesiti
din sistemul rezidential";

----- --Propuneri
2011
265.706,17
2.180,00
22.166,00
12.570,00
5.940,00

3.656,00
29.274,00
9.888,00
13.176,00
8.155,00

5.021,00
40.339,00
227,00
634,00
5.138,00

32.452,42
6.057,26

2.083 70
133,69

Propuneri
Denumirea indicatorilor
- Modemizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou,
$imleu Silvaniei si ZaMu";
- Managementul integrat al deseurilor in judetul Sälaj;
- Reabilitarea drumului judetean DJ 108A: DN I F - Roman* —
Creaca - Jibou — Benesat;
- Reabilitarea corpurilor A $i B ale Spitalului Judetean de Urgentd
Zalau.
11. Sume primite de la U.E. in contul plafilor efectuate i prefinaniari,
TOTAL, din care:
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Virsolt;
- Restaurarea patrimoniului istoric Si cultural at Consiliului Judetean
Salaj - cladirile Centrului Militar Judetean, Muzeul Judetean de
Istorie Zalau si Galeriile de Arta „Ioan Sima";
- Modernizarea $i extinderea complexului de servicii comunitare Cehu
Silvaniei prin infiintarea de ateliere vocationale pentru tinerii iesiti
din sistemul rezidenlial";
- Modemizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou,
$imleu Silvaniei $i Zalau";
- Managementul integrat al deseurilor in judetul Salaj;
- Reabilitarea drumului judetean DJ 108A: DN1F - Románai —
Creaca - Jibou — Benesat;
- Reabilitarea corpurilor A $i B ale Spitalului Judetean de Urgenta
Zaldu.

12. Excedent dezvoltare - din care:
sursi de finantare aferenta programelor cu finaniare nerambursabilii
FEN, din care:
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Vir8olt;
- Restaurarea patrimoniului istoric si cultural at Consiliului Judetean
Salaj - cladirile Centrului Militar Judetean, Muzeul Judetean de
Istorie Zalau $i Galeriile de Arta „Ioan Sima";
- Modernizarea si extinderea complexului de servicii comunitare Cehu
Silvaniei prin infiintarea de ateliere vocationale pentru tinerii iesiti
din sistemul rezidential";
- Modemizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou,
$imleu Silvaniei $i Zalatt";
- Reabilitarea drumului judetean DJ 108A: DN I F — Romanai Creaca - Jibou — Benesat;
b) sursa de finaniare aferenta eheltuielilor de capital

a)

2011
231,52
8.320,00
13.091,35
2.534,90

67.418,72
13.915,32
1.087,34
308,81
323,89
15.000
30.908,36
5.875,00

42.813,03
36.366,37
18.142,46
4.801,38
169,96
284,02
12.968,55

6.446,66

CHELTUIELI
- ma lei Propuneri
Denumirea indicatorilor
H. CHELTUIELI TOTALE, (I+2+....+ 14), din care:
1. Autoritnii executive - judetul Salaj , total, din care:
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale
- transferuri cotizatie ARE

2011
265.706,17
5.534,00
4.321,00
1.200,00
13,00

Denumirea indicatorilor
2. Alte servicii publice generale, total, din care:

Propuneri
2011
3.655,16

a). Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor administratiei
publice locale
3.283,16
b) Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Salaj
372,00
3. Apärare nationallt - Centrul Militar Judetean
235,00
Ordine publics $i sigurantã nationalä - Serviciul de Urgentà
"Porolissum" SMaj
60,00
invilDimint - total, din care:
7.276,00
Invdtámfint prescolar, primar si gimnazial - produse lactate si
mere pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program
normal de 4 ore si private si pentru elevii din clasele I-VIII
invataimantul de stat $i privat
4.431,00
invatámfint special, total, din care:
2.835,00
bo Centrul Scolar pentru Educal e Incluzivd" Speranta" Zalau
1.072,00
Centrul Scolar pentru Eductie Incluziva Simleu
1.560,00
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Sabi
203,00
c) Olimpiade 8colare
10,00
6. Sinlitate — total, din care:
14.914,90
Spitalul Judetean de Urgenta Salaj, din care:
6.138,00
al) finantare de la Ministerul Sanatatii ( programe de sanatate,
actiuni de sanatate, UPU) , din care:
5.138,00
- cheltuieli de personal
4.207,00
- cheltuieli materiale
931,00
a2) contributia Consiliului judetean pentru achizitia de
medicamente si materiale sanitare
1.000,00
Centrul de Asistenta Medico Sociala Ileanda
227,00
c) Judetul Salaj - cheltuieli aferente programului cu finantare
nerambursabila FEN - " Reabilitarea corpurilor A $i B ale
SpitaluluiJudetean de Urge* Zalau".
8.549,90
7. Cultura $i arts — total, din care:
8.681,00
Servicii culturale — total, din care:
3.940,00
an Biblioteca Judeteana "Ionita Scipione Badescu" Sälaj
1.232,00
a21 Muzeul Judetean de Istorie $i Arta Zalau
4431,00
a.31 Centrul de Culturd si Arta al Judetului Salaj;
1.277,00
Consiliul Judetean al Elevilor SMaj
10,00
c) Alte servicii in domeniul religiei — total, din care:
4.731,00
co plata contributiilor pentru personalul neclerical din judet
4.160,00
c2) cofinantare servicii sociale acordate de unitatile de cult din
judet
571,00
8. Asistentä socialá — Total, din care:
60.290,47
a) Directia Jud. de Asisteniii Socials $i Protectia Copilului Sfilaj,
din care:
58.528,00
- cheltuieli de personal
10.322,00
- cheltuieli materiale
6.760,00
- subventie (Ileanda) (TVA
394,00
- Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
40.339,00

Denumirea indicatorilor
- contributia Consiliului judetean la cofinantarea Proiectului „Restructurare
CITO Badacin prin infiintarea CIA Nusfalau", cod 4825-RO, derulat prin
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - imprumut de la BIRD
- contributia Consiliului judetean la cofinantarea Proiectului " Constmctie
Centre sociale cu destinatie multifunctionald la Complexele de servicii
sociale pentru copii" din localitatile $imelu Silv., Cehu Silv. si Jibou,
cod 4825-RO, derulat prin Ministerul Muncii si Protectiei Sociale —
imprumut de Ia BIRD;
b) Judetul Sálaj - cheltuieli aferente programelor cu finantare nerambursabild
FEN, din care
- Modemizarea $i extinderea complexului de servicii comunitare Cehu
Silvaniei prin infiintarea de ateliere vocationale pentru tinerii iesiti
din sistemul rezidential";
- Modemizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou,
Simleu Silvaniei si Zalau";
Servicii li dezvoltare publici, din care:
- redeventa Compania de AO Cluj
- contributia Consilului judetean la cofinantarea proiectului "Extindere si
reabiltarea sistemelor de apa si apa uzata din Cluj - Salaj"
Protectia mediului - cheltuieli aferente programului cu finantare
nerambursabild FEN- "Managementul integrat al deseurilor in judetul
Sdlaj"
Programe, cotizatii, contributii - total, din care:
-

Project RURALAND
Project "Strategia de identitate si promovare a Judetului Sälal"
Contributia Consilului judetean Ia A.D.R. Nord -Vest
Contributia Consilului Judetean Ia Asoc. Reg. pt. dezv infrastr. in Bazinul
Hidrografic Some Tisa

-

Contributia Consilului judetean la U.N.C.J.R.

-

Cotizatia Cosiliului judetean la "Handbal Club" Zalau

Cotizatia Cosiliului judetean la "Club Sportiv Remat" Zalau
Cotizatia Consilului judetean b „Asoc. Dezvolt.Intercomunitara Transilvania
de Nord"
- Avans proiect: "Programul Dezvoltarii Capacitatii Administrative", Asociatia
de Dezvoltare Intercomunitara Transilvania de Nord
con'
parte din impozitul pe venit si din sume defalcate din TVA privind cofinantarea programelor din fonduri U.E. si fondul national, care necesith cofinantare locala $i va fi repartizatà ulterior prin hoar a- n ale Consiliului Judetean
Sdlaj, unithfilor administrativ-teritoriale care au in derulare programe, an
incheiate contracte cu autoritatea de management $i contracte de executie.
- cheltuieli aferente programului cu finantare nerambursabila FEN:
"Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Consiliului Judetean Sdlaj cladirile Centrului Militar Judetean, Muzeul Judetean de Istorie Zalau si
Galeriile de Arta Joan Sima";
Camera Agricola a Judetului Salaj
Drumuri judetene - intretinere, reparatii, reabilitári drumuri judetene, din care:

-

- cheltuieli aferente programelor cu finantare nerambursabità FEN, din care:
- „Reabilitare drum Ciucea - Crasna — Virsolt";
- „Reabilitarea drumului judetean DJ 108A: DN IF - Románasi Creaca - Jibou — Benesat;
Cheltuieli de capital

PRESS} NTE,
Ttlbiu Marc

Propuneri
2011
410,00

303,00
1.762,47
870,46
892,01
249,80
154,80
95,00

26.843,00
22.222,89
151,00
200,00
252,30
54,00
40,00
1900,00
24,00
30,00
1.593,00

8.677,00

9.301,59
634,00
108.663,29
96.275,29
38.442,46
57.832,83
6.446,66

