
HOTĂRÂREA Nr.7
29 ianuarie 2016

privind adoptarea bugetului local al comunei TREZNEA pe anul 2016.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere :

- Expunerea de motive prezentata de d-ul Stanciu Emanoil-Ionel primarul
comunei şi Raportul de specialitate inregistrat sub nr.37/2016 , prezentat de d-na
Bogdan Monica, contabilul primăriei ;

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
- 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;

- prevederile Legii 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016.
- Vazand adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Salaj cu

nr.21.569/30.12.2015 si adresa cu nr.42/08.01.2016 .
- Tinand cont de adresa Consiliului Judetean Salaj,cu nr.199/08.01.2016 precum

si HCJ nr.2 si 4 /22.01.2016
- prevederile art.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ;
In temeiul art.36,alin.(2) lit.”d”si art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia

publica locala, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă bugetul local al comunei Treznea pe anul 2016 la partea de
veneituri cu suma de 1.378,90 mii lei , iar la partea de cheltuieli cu suma de 1.378,90
mii lei .
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Art.2 La partea de venituri am propus a se realiza suma de 1.378,90 mii lei
RON care provin din :

- 532 mii lei cote din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor,oraselor,municipiilor (invatamant) ;
- 112 mii lei cote din TVA asistenti sociali si indemnizatii ;
- 19 mii lei subventii primite pentru incalzirea locuintei ajutor social ;
- 164 mii lei sume din TVA alocate de D.G.F.P.Salaj pentru echilibrarea
bugetului ;

- 21.9 mii lei sume din TVA pentru drumuri ;
- 29 mii lei subventii pentru deszapezire ;
- 70 mii lei cote defalcate din imp.pe venit ;
- 203 mii lei sume defalcate din imp.pe venit ;
- 20 mii lei subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne persoane fizice
- 208 mii lei venituri proprii ;

fondul european agricol de dezvoltare rurala,prefinantare

Art.3 La partea de cheltuieli ne-am propus suma de 1.378,90 mii lei RON din
care pe capitole dupa cum urmeaza :

- 51.02.05 « Autoritati publice » -392,80 mii lei chelt .de personal
-55.58 mii lei bunuri si servicii
-100 mii lei investitii

- 65.02.03 « Invatamant » -484 mii lei chelt.de personal
-48 mii lei bunuri si servicii
-13 mii lei deplasari

-67.02.03 « Cultura » -8.52 mii lei chelt de personal

-68.02.15 « Asistenta sociala » -74.80 mii lei chelt.de personal
-48.80 mii lei indemnizatie handicap
- 19 mii lei incalzire ajutor social ;
- 20 mii lei incalzire persoane fizic

-70.02.06 « Iluminat public » -60 mii lei bunuri si servicii

-74.02.05. « Salubrizare » - 3.50 mii lei chelt.materiale
-

-84.02.03 « Drumuri si poduri » -21.90 mii lei bunuri si servicii;
-29 mii lei deszapezire 2016

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.



La serviciul de salubrizare s-a propus a se realiza suma de 20 mii lei suma ce
provine din taxa de salubrizare stabilita si se va cheltui pentru o buna functionare a
serviciului infiintat.

La pasune se propune a se realiza suma de 10 mii lei ,care va fii utilizata pentru
intretinerea pasunilor.

Art.5 Pentru alimentarea cu apa,tariful propus a se incasa în acest an este de 30
mii lei,iar sumele vor fii utilizate pentru plata energiei electrice si a unor reparatii .

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia prefectului judetului Sălaj ;
- D.G.R.F.P. Cluj-Napoca - AFP SĂLAJ ;
- Trezoreria Zalău;
- Primarul comunei ;
- Compartimentul contabilitate
- Dosar de şedinţă ;
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