R0MÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA nr.
din

QO Mftt`

2020

privind virările de credite pe anul 2020,
rm cadrul aceluiaşi capitol bugetar
Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;

Având în vedere:
- referatul nr. 6878 din 20.05.2020 al Direcţiei economice;
- prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
-

modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.191 alin.(1) lit.c) şi alin. (4) din Ordonanţa de ugenţă a Guvemului

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de ugenţă a Guvemului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:
Art. 1. Se aprobă virările de credite bugetare pe anul 2020, ^m cadrul aceluiaşi capitol
bugetar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2. Ordonatorii de credite/managerii, răspund de modul de utilizare, în conformitate cu
dispoziţiile legale, a sumei alocate;
Art. 3. Cu ducerea la îmdeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează:
- Direcţia economică;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

• Centrul Şcolar pentm Educaţie lncluzivă Şimleu Silvaniei;
-Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;

- Centrul Şcolar pentru Educaţie lncluzivă Şimleu Silvaniei;
-Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj;
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
- Fundaţia Umanitară Agape;
-Fundaţia Ciobanca S.O.S.;
- Fundaţia Siloam;
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj ;
- Trezoreria Zalău.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Tiberiu Marc
CosminlRadu Vlaicu

Anexă
la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr. 53din

&OMAţA.

2020

privind virările de credite pe anul 2020, în cadrul aceluiaşi capitol bugetar

VIRĂRI DE CREDITE
în cadru] aceluiaşi capitol bugetar
pe anul 2020

- mii lei -

DENUMIREA

INDICATORILOR

Codindicator

Virăricredite

1. Judeţul Să]aj - A]te che]tuieli în domuniul asistenţei

sociale- rinanţarea cheltuielilor pentru personalul din
servicii socia]e aflat în izo]are prevenţivă la locul de
muncă
- transferuri aferente cheltuielilor cu alocaţia de hrană şi cu
indemnizaţia de cazare pentru personalul din serviciile
sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă
- Fumizori privaţi de servicii sociale - transferuri aferente

68.02.50.50

0,00

51.01.76

-4,20

cheltuielilor cu alocaţia de hrană şi cu indemnizaţia de cazare

55.01.73

+ 4,20

pentru personalul din serviciile sociale private aflat în izolare
preventivă la locul de muncă, din care:
+1,40

a) Fundaţia Umanitară Agape;
b) Fundaţia Ciobanca S.0.S. Zalău - pentru Centrul

+ 1,17

de îngrijire a persoanelor de vârsta a-111-a Dragu;

c) Fundaţia Siloam
2. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Sălaj
Furnituri de birou

+1,63

65.02.07.04

0,00

20.01.01

-4,00

Materiale pentru curăţenie

20.01.02

+10,00

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

-21,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

+17,50

Deplasări inteme, detaşări, transferuri

20.06.01

-3,00

20.11

-0,50

20.30.30

+1,00

Cărţi, publicaţii si materiale documentare

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

3. Centrul Şcolar pentru Educaţie lncluzivă Şimleu

65.02.07.03

0,00

Silvaniei

Transport la şi de la locul de muncă

10.02.05

-4,50

Materiale pentru curăţenie
4. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copi]ului Să]a.i
a) Asistenţă socială în caz de invaliditate - adu]ţi
Materiale pentru curăţenie

20,01.02

68.02
68.02.05

+4,50

0,00

00'00

20.01.02

+10,00

Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

-25,00

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet
Materiale şi prestări de servicii cu caracter ftincţional
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere Şi funcţionare

20.01.08

+10,00

20.01.09

20.03.01

+45,00
+35,00
-50,00

20.04.01

+15,00

20.04.02

+10,00

20.05.30

-50,00

Hrană pentru oameni
Medicamente
Materiale sanitare
Alte obiecte de inventar
b) Asistenţă socială pentru familie şi copii
Apă, canal şi salubritate

20.01.30

68.02.06

00,00

20.01.04

+10,00

Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

-20,00

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi ftncţionare
Reparaţii curente

20.01.30

+90,00

20.02

+10,00

Hrană pentru oameni
Medicamente

20.03.01

-100,00

20.04.01

+10,00

