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 HOTĂRÂREA NR. 34 

                                                              din 30.04.2020                                                                   

privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020  
 

 

 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în data de 30 

aprilie 2020 prin mijloace electronice; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5539/2020 al Primarului oraşului 

Şimleu Silvaniei, Raportul de specialitate nr. 5540/2020 al Direcţiei Economice şi Avizul 

Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, servicii, 

comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 

 În baza prevederilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, HCL nr. 9/2020 privind 

aprobarea  bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi ale art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. 

a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul 139 alin. 2 lit. a și art. 196 alin.1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

                                                          HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020, atât la venituri cât și la 

cheltuieli, astfel:  

SURSA A 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

TOTAL VENITURI                                                                                           +1.000 

Capitolul 04.02 “Cote și sume defalcate din impozitul pe venit”......…............. - 43 

Subcapitolul 04.02.01 “  Cote defalcate din impozitul pe venit     “.....…..............  - 21 

Subcapitolul 04.02.04 “Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale “.....................…………………………....................  - 22 

Capitolul 11.02 “Sume defalcate din TVA”...............................................…......+ 112 

Subcapitolul 11.02.06 “    Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale“ ……………………………………………..……. + 112 

Capitolul 42.02 “Subventii de la bugetul de stat”......……………….....…....... +931 

Subcapitolul 42.02.80 “ Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor 

pentru carantină “.....……………………………………………………..............  +931 

TOTAL CHELTUIELI                                                                                       +1.000 

Capitolul 61.02 “Ordine publica si siguranta nationala”.......…..…..........….+1.000 

Subcapitolul 61.02.05” Protectie civila si protectia contra incendiilor”.............. +1.000 

 

 

 



 

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, atât la venituri cât și la cheltuieli, astfel: 

 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

TOTAL VENITURI                                                                                                          + 2.340 

Capitolul 33.10 “Venituri din prestari servicii si alte activitati”......…….... + 1.040 

Subcapitolul 33.10.21 “  Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale 

de sanatate “.............….......................………………….................................... + 1.000 

Subcapitolul 33.10.31 “ Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate 

publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii   “......... + 40 

 

Capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”...……….……….......... + 1.300 

Subcapitolul 43.10.33 “Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale 

de sanatate  pentru acoperirea cresterilor salariale  “.............…..........................+ 1.300 

TOTAL CHELTUIELI                                                                                      + 2.340 

Capitolul 66.10 “Sanatate”............................................................…...……..... +2.340 

Titlul I Cheltuieli de personal …..……………….....……...............……........... + 1.300 

Titlul II Bunuri si servicii …..…………………...…...……............……........... + 1.040 

 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

TOTAL VENITURI    

Capitolul 42.10 “Subventii de la bugetul de stat”......……………………........ + 11 

Subcapitolul 42.10.70 “Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate 

partial sau integral din venit.proprii“……………………………………...……....+ 11 

Capitolul 48.10 “Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate” 

Paragraful 48.10.01.01 “Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent“...- 42 

Paragraful 48.10.01.02“Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori“ + 31. 
                                                        

        Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.   
 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

oraşului Șimleu Silvaniei şi Direcţia Economică.  

 

          Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

    - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 

    - Prefectul Județului Sălaj; 

    - Direcţia Economică; 

    - Agenția Județeană a Finanțelor Publice Sălaj; 

                      - Serviciul Fiscal Orășenesc Șimleu Silvaniei; 

                      - Trezoreria oraşului Şimleu Silvaniei; 

                      - dosar hotărâri. 
 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 

                LAZAR IOAN-RADU                      SECRETAR GENERAL DELEGAT,  

                             ALINA-MARIANA PETHO 

 
 


	TOTAL VENITURI                                                                                           +1.000

