
ROMÂNIA           

JUDEŢUL SĂLAJ            

COMUNA CRASNA                                                                         

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.86. 
Din data de 26.11.2013. 

Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2013 prin Dispoziţia primarului 

nr.480/12.11.2013.   

  

Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere:  

-expunerea de motive a primarului cu nr.10567/20.11.2013,  raportul compartimentului de 

specialitate al aparatului de specialitate al primarului cu nr.10568/20.11.2013 avizul comisiei de 

specialitate a consiliului local cu nr.10569/20.11.2013; 

-prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

-prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

compeltările ulterioare; 

- Dispoziţia Primarului comunei Crasna nr. 480/12.11.2013; 

-Decizia nr.5320/06.11.2013 a Șefului  Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj; 

- modificările aduse  contractului nr. 181/290.03.2013, încheiat  între Direcția de Sănătate Publică Sălaj 

și Spitalul de Boli Cronice Crasna; 

- prevederile art.36 alin. (2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată; 

 În temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se validează rectificarea bugetului local al comunei Crasna prin Dispoziţia 

Primarului comunei Crasna nr. 480/12.11.2013 , respectiv majorarea lui, atât la venituri cât și la 

cheltuieli cu suma de 277.50  mii lei, repartizate după cum urmează: 

- MII LEI- 

Nr. Crt Explicații Cod  

indicator 

Aprobat  

inițial 

Influențe Buget rectificat 

X VENITURI X X X X 

1. SUME DEFALCATE DIN TVA 

PT CHELTUIELI 

DESCENTRALIZATE 

 

 

11.02.02 

 

 

4202.00 

 

 

277.50 

 

 

4479.50 

X TOTAL VENITURI X X 277.50 X 

X CHELTUIELI X X X X 

1. ÎNVĂȚĂMÂNT 65.02 3541.12 135.50 3676.62 

2. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA 

SOCIALĂ 

 

68.02 

 

2138.28 

 

142.00 

 

2280.28 

X TOTAL CHELTUIELI X X 277.50 X 

 Art.2. Se aprobă  virările de credite bugetare, în cadrul aceluiași capitol, după cum urmează: 

       Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor- cod ind. 540210                                                                                                          

           540210- 100101 = - 1.48 mii lei 

                               100106= - 1.80 mii lei                      

                     100301= -0.86 mii lei 

                     100302= -0.13 mii lei 

                     100303=- 0.79 mii lei 

                     100304= -0.04 mii lei 

                     100306= - 0.29 mii lei 



                     200130=+5.39 mii lei 

             TOTAL REDUCERI              =  -5.39 mii lei 

             TOTAL MAJORĂRI              = +5.39 mii lei 

 Art.3. Se aprobă reducerea bugetului Spitalului de Boli Cronice Crasna, sursa 10, la venituri 

cu suma de 7.00  mii lei- cod indicator 33.10.30-“Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de 

sănătate publică din sumele alocate de la bugetul de stat”, iar la cheltuieli cu suma de 7.00 mii lei –

cod indicator 66.10.06.01- 200104-“Servicii medicale în unități sanitare cu paturi. 

 Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului, sursa 10, pentru  Spitalului de Boli Cronice Crasna- cod 

indicator 66.10.06.01, la partea de cheltuieli, după cum urmează: 

        -Se reduce de la art. 10.01.05   suma de = -12.00 mii lei 

                                         10.02.01   suma de= - 1.80 mii lei 

                                         10.03.02   suma de= - 0.90 mii lei 

                                         10.03.03   suma de= - 0.20 mii lei 

                                         10.03.04   suma de= - 0.40 mii lei 

                                         10.03.06   suma de = -0.90 mii lei 

                                         20.01.03   suma de =-11.00 mii lei 

                          TOTAL REDUCERI            =-27.20 mii lei 

       -Se repartizează la art.10.01.01 suma de = +22.70mii lei 

                               10.01.11 suma de=+  3.00 mii lei 

                               10.03.01 suma de=+  1.50 mii lei 

                 TOTAL REPARTIZAT    =+27.20 mii lei 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează referentul contabil şi primarul 

comunei. 

Art.6. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ 

instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 

administrativ. 
 Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

 -Primarul comunei Crasna; 

 -Compartiment buget - contabilitate; 

 -site:www.primaria@crasna.ro; 

 -Dosar Hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                

         Vincze Sandor                                  Contrasemnează: 

                    SECRETARUL  comunei, 

                               Lazar Veturia 
 


