ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.1.
Din data de 20.01.2015.
Privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2014 prin Dispoziţia primarului
nr.471/29.12.2014.
Consiliul local al comunei Crasna:
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului cu nr.299/13.01.2015, raportul compartimentului de specialitate al
aparatului de specialitate al primarului cu nr.300/13.01.2015 și avizul comisiei de specialitate a consiliului
local nr.301/13.01.2015;
-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;
- prevederile art.XIX din O.U.G. nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte
măsuri fiscal – bugetare;
- prevederile H.G. nr.1139/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unități administrative-teritoriale;
- Dispoziţia Primarului comunei Crasna nr. 471/29.12.2014;
- 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 comunei Crasna prin Dispoziţia Primarului comunei
Crasna nr.471/29.12.2014, prin majorarea lui atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma
de 154.30 mii lei, după cum urmează:
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Art.2. Se aprobă virările de credite bugetare, după cum urmează:
-681501-570201……= -2.42 mii lei
-681000-570201……=+2.42 mii lei

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează referentul contabil şi primarul comunei.
Art.4. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei
competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.5. 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,
Dimeny Alexandru

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

