ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.59.
Din data de 13.07.2015.

Privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2015
Consiliul local al comunei Crasna:
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului cu nr.7105/10.07.2015, raportul compartimentului de resort al
aparatului de specialitate al primarului cu nr.7106/10.07.2015, avizul comisiei de specialitate a consiliului
local cu nr.7107/10.07.2015;
-prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
-prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile contractului nr. 1313/2015 de furnizare de servicii medicale în asistența
medicală de specialitate, de reabilitare medicală;

- prevederile art.36 alin. (2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Comunei Crasna SURSA F ”Spitalul de boli cronice Crasna”
pentru anul 2015, prin majorarea lui atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 26,08 mii lei,
repartizată după cum urmează:
Venituri:
-mii leiDenumire capitol Buget aprobat
Rectificare
Rectificare
Rectificare
Buget rectificat
inițial 2015
total
trim.III
Trim.IV
2015
33.10.21 Venituri
din contractele
încheiate cu
casele de
Asigurări de
Sănătate

1917

+26,08

+19,06

+7,02

Cheltuieli:
cap.66.10.06.01 – „ Servicii medicale în unități sanitare cu paturi” cheltuieli de funcționare
Denumire art.
Buget aprobat
initial 2015
Rectificare
Rectificare
Rectificare
total
trim.III
Trim.IV
-art.20.05.30
30
+26,08
+19,06
+7,02

1943,08

Buget rectificat
2015
56,08

Art.2. Se aprobă următoarele virări de credite la cap.66.10.06.01 – „ Servicii medicale în unități sanitare
cu paturi” cheltuieli de funcționare :
Denumire articol
Buget aprobat inițial Virări de credite
Virări de credite
Buget rectificat
2015
trim.III
trim.III
2015
+
art.20.01.03
148.70
10
138,70
art.20.02
30
2
32
art.20.03.01
140
9
131
art.20.05.01
3
5
8
art.20.05.30
56,08
10
66,08
art.20.14
10
2
12
TOTAL
19
19

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi referentul
contabil.
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:wwwprimariacrasna.ro.
-Dosar Hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Solyom Gergely

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

