
R O M Â N I A
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI TREZNEA

HOTĂRÂREA Nr.4
din 18 februarie 2020

 privind  aprobarea bugetului  local al comunei TREZNEA pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
întrunit în edin ă ordinarăș ț

                        Având în vedere :
- Referatul de aprobare întocmit de d-ul Oros Cristian primarul comunei  iș

Raportul de specialitate  întocmit de d-na Bogdan Monica, consilier superior în 
compartimentul contabilitate , înregistrat sub nr.273/14.02.2020; 

- Avizul comisiilor de specialitate al consiliului local care este favorabil ;
In conformitate cu prevederile :

- Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020.
-  adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Salaj cu nr.SJG-STZ

256/13.01.2020 si adresa cu nr-SJG-STZ.-691/11.02.2020 privind repartizarea sumelor 
pentru comuna Treznea precum si repartizarea pe trimestre ;

-  adresele Consiliului Judetean Salaj,cu nr.1860/11.02.2020,  /17.02.2020
precum si  HCJ nr. 11 /17.02.2020. 

-  art.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ;
- art.129,alin.(4)  lit.a i art.139, alin.(3)  lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codulș

Administrativ;  
           In temeiul art.196,alin(1) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ   

HOTĂRĂ TE :Ș
Art.1 Se aprobă bugetul local al comunei Treznea pe anul 2020 la partea de 

venituri cu suma de 2.674,45 mii lei, iar la partea de cheltuieli cu suma de 2.674,45  mii 
lei .

Art.2 La  partea de venituri se realiza  suma de 2.674,45  mii lei RON care 
provine  din :

-     200,40 mii lei cote din TVA  pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor (invatamant,chelt 
materiale,tichete,CES) ;
- 1.092 mii lei sume din TVA alocate de D.G.F.P.Salaj  pentru echilibrarea 

bugetului ;
- 21 mii lei sume din TVA pentru drumuri comunale ;
- 124,75  mii lei subventii pentru deszapezire ; 
- 122  mii lei cote defalcate din imp.pe venit ;
- 200 mii lei sume repartizate din fondul la dispozitia Cons. Judetean Salaj
- 286 mii lei sume defalcate din imp.pe venit ;
- 10 mii lei subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne persoane fizice.
-  398,70 mii lei venituri proprii ;
- 219,60 sume PNDL pentru investitii pod ;



Art.3 La partea de cheltuieli suma de  2.674,45 mii lei RON se repartizează pe 
capitole dupa cum urmeaza :

                      - 51.02.05 Autoritati publice   -1.665,36 mii lei,din care :
                                       - 940.16 mii lei chelt .de personal
                                       - 335.20 mii lei bunuri si servicii                                                   
                                       - 390 mii lei investitii
                                       - 45 mii lei parc pt copii

      - 145 mii remiză tractor
      - 200 mii capelă

                      -54.00.50 Alte servicii publice   -20.00 mii lei chelt.materiale

                     - 65.02.03 « Invatamant             -108,40 mii lei ,din care : 
                                        - 49.79 mii lei bunuri si servicii
                                        - 50 mii lei deplasari si reparatii
                                        -  7,5 mii lei tichete pentru gradinita
                                        - 1.11 mii lei drepturile copiilor cu                                               
                                                 cerinte  educationale speciale

                      -67.02.03 « Cultura »               - 19,88 mii lei cheltuieli de personal
                                                                               
                      -68.02.15 « Asistenta sociala » -314,96 mii lei ,din care :
                                        -175,04 mii lei cheltuieli de personal
                                        - 120,92 mii lei indemnizatie handicap

                    - 9.00 mii lei   incalzire ajutor social ;
                    - 10 mii lei incalzire persoane fizic

-70.02.05.01.Alimentare cu apa      - 27,5 mii lei cheltuieli materiale

                      -70.02.06 « Iluminat public »         - 37 mii lei bunuri si servicii

                      -74.02.05.02 Colectare deseuri     - 70 mii lei cheltuieli materiale               
                                                      
                      -84.02.03 « Drumuri si poduri »     - 411,35 mii lei
                                         -21 mii lei pt  drumuri comunale
                                         -6 mii lei deszapezire ulite
                                         -124,75 mii lei deszapezire 2019-2020 
                                         -40  mii lei cofinantare pod 
                                         -219,60 mii lei inv MDRAP pod Treznea

Art.4 La partea de  AUTOFINANTATE 
(1)  La Caminul cultural avem un plan de venituri si  cheltuieli in suma de

10 mii lei care se  cheltui pentru anumite lucrări de intretinere si gospodarire,in functie 
de necesitati si incasari.

(2) La pasune se propune a se realiza suma de 35 mii lei , suma care va fi
utilizata pentru intretinerea pasunilor sau a altor lucrari necesare.



                                                        
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: d-ul Oros

Cristian Primarul  Comunei TREZNEA. i  Compartimentul contabilitate;ș
       Art.6  Prezenta hotărâre se comunică la:

- Institu ia Prefectului Judeţului Sălajț ;
- DIRECTIA GENERALĂ A FINAN ELOR PUBLICE;Ț
- Primarul Comunei Treznea;
-  Compartimentul contabilitate;
- Dosar şedinţă;
- Dosar hotărâri.
- www.primariatreznea.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,
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Consilieri prezenţi : 9
Consilieri absenti -
Voturi pentru :9
Voturi împotrivă –


