
 
 

 
                HOTĂRÂRE Nr.7 
             Din 15 februarie 2018 

                                     privind arobarea bugetului local al comunei Treznea pe anul 2018. 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 
Întrunit în ședință ordinară 

 Având în vedere: 
- Expunerea demotive prezentata de d-ul Oros Cristian, primarul comunei și  Raportul 

compartimentului de contabilitate întocmit de d-na Bogdan Minica, 
consilier superior comp,contabilitate înregistrat sub nr.273/09.02.2018 ; 

- prevederile Legii 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018. 
- adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Salaj cu nr.SJG-STZ 

298/11.01.2018 si adresa cu nr-SJG-STZ.-541/31.01.2018 privind repartizarea sumelor pentru comuna 
Treznea precum si repartizarea pe trimestre . 

- adresa Consiliului Judetean Salaj,cu nr.1676/07.02.2018 precum si  HCJ n r.5/ 2018;  
- - prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;  
- prevederilor art.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ; 

            In temeiul art.36,alin.(2) lit.”d”  din Legea  nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată 
cu modificările și completările ulterioare; 
            In temeiul art. art.45 din Legea  nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată cu 
modificările și completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE: 
            Art.2 Se aprobă bugetul local al comunei TEZNEA pe anul 2018, la partea de venituri cu  suma de 
2.708,90   mii lei RON , iar la partea de cheltuieli cu  suma de 2.708,90   mii lei RON. 
 Art.2  La partea de venituri , suma de 2.708,90   mii lei RON care provine din : 

-     69 mii lei cote din TVA  pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor,municipiilor (invatamant,chelt materiale,tichete,CES) ; 
- 147  mii lei cote din TVA  asistenti sociali si indemnizatii ; 
- 11.60  mii lei  subventii primite pentru  incalzirea locuintei ajutor social ; 
-  491 mii lei sume din TVA alocate de D.G.F.P.Salaj  pentru echilibrarea bugetului ; 
- 13 mii lei sume din TVA pentru drumuri ; 
-  58.80 mii lei subventii pentru deszapezire ;  
- 52  mii lei cote defalcate din imp.pe venit ; 
- 322.60 mii lei sume defalcate din imp.pe venit ; 
- 20 mii lei subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne persoane fizice ; 
- 373  mii lei venituri proprii ; 
- 1.150,90 mii lei sume de la PNDL, pentru asfaltare ulițe 
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Art.3  La partea de cheltuieli  suma de 2.708,90   mii lei RON se repartizează pe capitole dupa cum 

urmeaza : 
                    -     51.02.05 « Autoritati publice »                    - 735.60 mii lei chelt .de personal 
                                                                                              - 142.45 mii lei bunuri si servicii 
 

- 61.50.  Paza si ordine                                   - 30.00 mii lei bunuri si servicii 
                                                         

                       
                      -    65.02.03 « Invatamant                                 - 50 mii lei bunuri si servicii 
                                                                                                - 15 mii lei deplasari   
                                                                                                -  9 mii lei tichete pentru gradinita 
                                                                                                - 10 mii lei drepturile copiilor cu cerinte                                   
                                                                                                         educationale speciale 
 
                      -67.02.03 « Cultura »                                        - 14.25 mii lei cheltuieli de personal 
                                                                                
                      -68.02.15 « Asistenta sociala »                       - 90.75 mii lei cheltuieli de personal 
                                                                                              - 70.95 mii lei indemnizatie handicap 

                                                                      - 11.60 mii lei   incalzire ajutor social ; 
                                                                      - 20 mii lei incalzire persoane fizic 
 

                     -70.02.05.01.Alimentare cu apa                        - 8 mii lei cheltuieli materiale 
 

                      -70.02.06 « Iluminat public »                             - 20 mii lei bunuri si servicii 
 
                      -74.02.05.01 « Salubrizare »                            - 1.00 mii lei cheltuieli materiale  
 
                      -74.02.05.02 Colectare deseuri                              - 50 mii lei cheltuieli materiale                                            
                                                       
                      -84.02.03 « Drumuri si poduri »                            - 23.00 mii lei bunuri si servicii, 
                                                                                                    - 13.00 pt drumuri  comunale 
                                                                                                    - 10.00 deszapezire ulite 
                                                                                                    - 58.80 mii lei deszapezire 2017-2018  
                                                                                                    - 162.60  mii lei investitii 

         - 1.150,90 mii lei sume de la PNDL,                        
pentru asfaltare ulițe 

 
            Art.4  La capitolul AUTOFINANTATE . 

- La caminul cultural s-a propus un plan de venituri si cheltuieli in suma de 10 mii lei 
care se propun a se cheltui pentru anumite cheltuieli de intretinere si gospodarire,in functie de necesitati si 
incasari. 

-  La pasune se propune a se realiza suma de 40 mii lei ,care va fii utilizata pentru 
intretinerea pasunilor sau a altor lucrari necesare.         

 Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredintează d-ul Oros Cristian primarul 
comunei și compartimentul contabilitate din cadrul primăriei. 

Art.6 - Prezenta hotărâre se comunică la:  
-Instituției Prefectului Judeţului SĂLAJ,  
-Primarului comunei,  
- DGFP SĂLAJ 



- Biroului buget, contabilitate,  
- locuitorilor comunei prin afișare 
- dosar hotărâri 
- Dosar de ședință. 
 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
LAZĂR CORINA-FLORINA        
                                      CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                    SECRETAR 
                                                                               BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 
 
 
 

 

 

Consilieri prezenţi : 9 
Consilieri absenti :- 
Voturi pentru ……...9 
Voturi împotrivă – 
           
 
  


