ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL
bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2013
Proiectul bugetului propriu al judeţului Sălaj pe anul 2013 s-a
fundamentat în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 5 /2013
privind bugetul de stat pe anul 2013, conform anexei la prezenta.
Persoanele interesate pot depune contestaţii asupra Proiectului de buget în
termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia la sediul unităţii.
Contestaţiile se pot depune la sediul Consiliului Judeţean Sălaj din Piaţa
1Decembrie 1918, nr.12, precum şi în format electronic pe adresa www.cjsj.ro.
Proiectul de buget este publicat şi poate fi consultat şi în format electronic
pe site-ul Consiliului judeţean, pe adresa office@cjsj.ro, începând cu data de
04.03.2013. Persoana de contact pentru informaţii: Meseşan Viorica – director
executiv.
Deasemenea, acesta este afişat la sediul instituţiei spre consultare publică.
Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare faţă
de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada - în scris la sediul Consiliului judeţean, cam. Relaţii cu publicul
- în format electronic pe adresa de e-mail

Zalău, la 04 martie 2013
NOTĂ: prezentul proiect de buget propriu al județului Sălaj, pe anul
2013, se va afișa la sediul unității și se va publica în ziarele de interes local.

ANEXA

PROIECTUL

bugetului propriu al judeţului Sălaj pe anul 2013

Denumirea indicatorilor
I.

VENITURI TOTALE (1+ 2+…+12), din care:
1. Venituri proprii, din care:
- impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice şi
fizice
- taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor de
construire
- venituri din concesiuni şi închirieri
- tarife de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea judeţului
Sălaj
- taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe transport
- contribuţia primăriilor la cofinanţarea cheltuielilor de funcţionare a
centrelor de zi pentru copii
- alte venituri (monitorul oficial de Sălaj)
- donaţii şi sponsorizări încasate

- mii lei Propuneri
2013
209.949,28

2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, total, din care:
- cote defalcate din impozitul pe venit de încasat la nivelul judeţului
(cota de 11,25%)
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale (cota de 27%)
3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finaațarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Sălaj, total, din care:
- susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap
- susţinerea sistemului de protecţie a copilului
- acordarea de produse lactate, de panificaţie şi mere
- finanţarea învăţământului special şi a centrelor judeţene de resurse şi
asistenţă educaţională
- drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din
unităţile de învăţământ special, obţinute prin hotărâri judecătoreşti
- finanţarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
de sub autoritatea consiliilor judeţene şi plata contribuţiilor pentru
personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţ
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
judeţene
5. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, total, din care:
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetului judeţului
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susţinerea
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, sumă
ce va fi repartizată ulterior prin hotărâri ale Consiliului Judeţean
Sălaj, unităţilor administrativ-teritoriale care au în derulare
programe, au încheiate contracte cu autoritatea de management şi

2.360,00
740,00
166,00
660,00
498,54
19,00
210,00
61,46
5,00
21.075,00
14.595,00
6.480,00

32.623,00
7.032,00
9.790,00
5.482,00
4.485,00
110,00
5.724

6.727,00
10.844,00
7.455,00
3.389,00

gestiune a acestora şi contracte de execuţie
Denumirea indicatorilor

Propuneri
2013

6. Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor
acordate persoanelor cu handicap
43.555,00
7. Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de
asistenţă medico-sociale
211,00
8. Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea camerelor
177,00
agricole
9. Venituri din vânzarea imobilului situat în municipiul Zalău, str.
Dumbrava, nr. 48 (fostul sediu administrativ al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Zalău) - rate lunare, conform graficului de
eşalonare la contractul de vânzare-cumpărare
179,56
10. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare
susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile (FN) postaderare, TOTAL, din care:
31.032,00
- Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Judeţul Sălaj
- Circuitul castrelor romane din judeţul Sălaj
2.960,00
18.361,00
- Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj
- Reabilitarea drumului judeţean DJ 108A: DN1F - Românaşi 7.161,00
Creaca - Jibou - Benesat
- Reabilitarea corpurilor A şi B ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
2.379,00
Zalău
- Restaurarea patrimoniului istoric şi cultural al Consiliului Judeţean
152,00
Sălaj - clădirile Centrului Militar Judeţean, Muzeul Judeţean de
Istorie Zalău şi Galeriile de Artă „Ioan Sima”
19,00
- Reabilitare drum judeţean Ciucea- Crasna-Vîrşolţ
11. Sume primite de la U.E. în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări,
49.677,00
TOTAL, din care:
8.204,00
- Circuitul castrelor romane din judeţul Sălaj
30.843,00
- Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj;
- Reabilitarea drumului judeţean DJ 108A: DN1F - Românaşi 8.371,00
Creaca - Jibou – Benesat;
- Reabilitarea corpurilor A şi B ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
2.193,00
Zalău
- Restaurarea patrimoniului istoric şi cultural al Consiliului Judeţean
20,00
Sălaj - clădirile Centrului Militar Judeţean, Muzeul Judeţean de
Istorie Zalău şi Galeriile de Artă „Ioan Sima”
46,00
- Reabilitare drum judeţean Ciucea- Crasna-Vîrşolţ
11.488,72
12. Excedent dezvoltare - din care:
a) sursă de finanţare aferentă programelor cu finanţare nerambursabilă
601,02
FEN, din care:

- Reabilitarea corpurilor A şi B ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Zalău.
- Reabilitarea drumului judeţean DJ 108A: DN1F - Românaşi Creaca - Jibou - Benesat;
b) sursă de finanţare aferentă cheltuielilor de capital, din care:
- Contribuţia Consiliului judeţean la cofinanţarea lucrărilor ce se vor
realiza la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, conform art.190^5,
alin.(1), lit. c şi d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii

288,02
313,00
10.887,70
229,44

CHELTUIELI
Denumirea indicatorilor

- mii lei Propuneri
2013

II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2+….+ 13), din care:
209.949,28
7.689,30
1. Autorităţi executive - judeţul Sălaj
2. Alte servicii publice generale, total, din care:
2.906,00
a). Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administrației
publice locale
2.500,00
b) Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj
406,00
3. Apărare naţională - Centrul Militar Judeţean
265,00
4. Ordine publică şi siguranţă naţională - Serviciul de Urgenţă
”Porolissum” Sălaj
70,00
5. Învăţământ - total, din care:
10.525,00
a) Finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate pentru elevii
din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru
3.249,00
copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de
4 ore
b) Finanţarea drepturilor privind acordarea de produse de panificaţie pentru
elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi
1.544,00
precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu
program normal de 4 ore
c) Finanţarea cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare
689,00
a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii din învăţământul
primar şi gimnazial de stat şi privat
d) Învăţământ special, total, din care:
5.033,00
d1) Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu, din care:
2.928,96
- cheltuieli de funcţionare
2.790,96
110,00
- drepturi de natură salarială stabilite în favoarea
personalului din unităţile de învăţământ special, obtinute
prin hotărâri judecătoreşti
- cheltuieli de capital - zid spijin Speranta
28,00
d2) Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj
2.104,04
e) Olimpiade şcolare
10,00
6. Sănătate – total, din care:
7.017,02
a) Spitalul Judeţean de urgenţă Sălaj - Contribuţia Consiliului
judeţean la cofinanţarea lucrărilor ce se vor realiza la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Zalău, conform art.190^5, alin.(1), lit. c
şi d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii
409,00
b) Centrul de Asistenţă Medico-Socială Ileanda (prin DSP Sălaj)
211,00
6.397,02
c) Judeţul Sălaj - cheltuieli aferente programului cu finanţare
nerambursabilă FEN - “ Reabilitarea corpurilor A şi B ale
SpitaluluiJudeţean de Urgenţă Zalău”
7. Cultură şi artă – total, din care:
21.868,61
a) Servicii culturale – total, din care:
4.905,61
a1) Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
1.320,66
a2) Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău
2.006,26
a3) Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj;
1.578,69
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj
10,00

c) Alte servicii în domeniul religiei – total, din care:
Denumirea indicatorilor
c1) plata contribuţiilor pentru personalul neclerical din județ
c2) cofinanţare servicii sociale acordate de unităţile de cult din
judeţ
d) Judeţul Sălaj - cheltuieli aferente programului cu finanţare
nerambursabilă FEN - Circuitul castrelor romane din judeţul Sălaj
e) Judeţul Sălaj - cheltuieli aferente programului cu finanţare
nerambursabilă FEN - Circuitul bisericilor de lemn din
Transilvania de Nord - Judeţul Sălaj
8. Asistenţă socială, din care:
a) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sălaj, din care:
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale
- asistenţă socială
- indemnizaţie persoane cu handicap
- cheltuieli de capital
b) Judeţul Sălaj – cheltuieli de capital
9. Servicii și dezvoltare publică, din care:
- redevența Compania de Apă Cluj
- contributia Consilului județean la cofinantarea proiectului ”Extindere si
reabiltarea sistemelor de apa si apa uzata din Cluj - Salaj”
10. Protecţia mediului - cheltuieli aferente programului cu finanţare nerambursabilă FEN- “Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj”

11. Programe, cotizații, contribuţii - total, din care:
- Proiect ”Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj”
- Contribuția Consilului județean la A.D.R. Nord -Vest
- Contribuția Consilului Județean la Asoc. Reg. pt. dezv. infrastr. in Bazinul
Hidrografic Someș Tisa
- Contribuția Consilului județean la U.N.C.J.R.
- Contribuția Consilului județean la A.R.E.
- Cotizația Cosiliului județean la ”Handbal Club” Zalău
- Cotizația Cosiliului județean la ”Club Sportiv Remat” Zalău
- Cotizatia Consilului județean la „Asoc. Dezvolt.Intercomunitara Transilvania
de Nord”
- Contribuția Consilului județean la Asociaţia “Sălaj Plus”
- Contribuția Consilului județean la “ECODES”
- Contribuția Consilului județean la PROIS-NV
- Alte contribuţii ale Consiliului judeţean

- Program FEGA implementat de APIA, derulat la nivelul Judeţului Sălaj PEAD 2013
- susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală,
sumă ce va fi repartizată ulterior prin hotărâri ale Consiliului Judeţean
Sălaj, unităţilor administrativ-teritoriale care au în derulare programe,
au încheiate contracte cu autoritatea de management şi gestiune a
acestora şi contracte de execuţie
- cheltuieli aferente programului cu finanţare nerambursabilă FEN:
“Restaurarea patrimoniului istoric şi cultural al Consiliului Judeţean Sălaj clădirile Centrului Militar Judeţean, Muzeul Judeţean de Istorie Zalău şi
Galeriile de Artă Ioan Sima”
12. Camera Agricola a Judetului Salaj

5.619,00
Propuneri
2013
4.880,00
739,00
11.324,00

10,00
61.475,84
61.305,84
11.141,89
5.973,10
304,85
43.555,00
331,00
170,00

182,84
154,80
28,04

55.593,00
7.459,51
100,00
308,00
60,00
39,51
14,00
2.235,00
80,00
30,00
388,00
50,00
0,50
1,50
56,00

3.389,00

708,00
177,00

Denumirea indicatorilor
13. Drumuri judeţene - întreținere, reparații, reabilitări drumuri judeţene, din care:
a) cheltuieli de întreținere şi reparații drumuri şi poduri judeţene
b) cheltuieli de reabilitare drumuri şi poduri judeţene
c) cheltuieli aferente programelor cu finanţare nerambursabilă FEN - „Reabilitarea
drumului judeţean DJ 108A: DN1F - Românaşi - Creaca - Jibou - Benesat
d) Reabilitare drum judeţean Ciucea- Crasna-Vîrşolţ

Propuneri
2013
34.720,16
4.081,00
7.346,00
23.228,16
65,00

