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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.13.
Din data de 02.02.2016.

Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2016
Consiliul local al comunei Crasna;
-

-

Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului cu nr.762/01.02.2016;
Raportul compartimentului buget-contabilitate cu nr.763/01.02.2016 cu privire
la modul de fundamentare şi elaborare a proiectului de buget pe anul 2016;
avizul comisiilor de specialitate cu nr.764/01.02.2016;
prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
prevederile art. 138 alin. (4) şi alin. (5) din Constituţia României, revizuită;
prevederile art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil;
prevederile art. 20, art. 21, art. 27, art. 29 şi art. 30 din Legea-cadru a
descentralizării nr. 195/2006;
prevederile art.19 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
adresa nr.21569/30.12.2015 și nr. 42/19.01.2016 al Agenției Județene a
Finanțelor Publice Sălaj;
Hotărârea nr. 2 și 4 din 22.01.2016 ale Consiliului județean Sălaj;
prevederile art.36 alin. (2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul Comunei Crasna pe anul 2016 la suma de 20883.62
mii lei la partea de venituri, din care:
A. I. La partea de venituri, suma totală de 20883.62 mii lei din care pe surse se
prezintă astfel :
1. Venituri proprii ..................................................................... 2819.00 mii lei
2. Cote defalcate din impozitul pe venit-cod04.02.01………… 2267.90 mii lei
3. Sume alocate din cote pentru echilibrare………………….. 704.23 mii lei
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4. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comuneicod 110202 ………………………………………………… 5657,00 mii lei
5. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată pentru
Finanțarea drumurilor comunale………………………… 125.70 mii lei
6 . Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale – cod 11.02.06 ………… 820.32 mii lei
7. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare
susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri europene
nerambursabile (FEN) postaderare cod ind. 42.02.20….. 352.32 mii lei
8. Subvenții din bugetul sănătății pentru mediator
sanitar 42.02.41
……………………………………………. 20,00 mii lei
9. Subvenții pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbune
cod ind 42.02.34………………………………………….. 100,00 mii lei
10.Subvenții primite de la bugetul Consiliului județean Sălaj
pentru ajutoare în situații de extremă dificultate -43.02.08
pentru întreținerea pe timp de iarnă a drumurilor județene,
tranșa II a 2015-2016………………………………………. 47.40 mii lei
11.Subvenții din bug. AFM-pt. proiecte mediu -430220 …… 5.175,00 mii lei
12.Fonduri europene nerambursabile UE pentru proiecte …… 2.794.75 mii lei
Din care:-proiect FEADR M 125 -322- cod -45.04 ……. 2.794.75 mii lei
Art.2. Veniturile proprii se detailează pe surse, astfel:
a) impozit pentru transferul patrimoniului personal …………… 50 mii lei
b) impozit pe clădiri de la persoane fizice ........................... 150 mii lei
c) impozit pe clădiri de la persoane juridice .................................300 mii lei
d) impozit pe terenuri de la persoane fizice ...................................110 mii lei
e) impozit pe terenuri de la persoane juridice ................................ 20 mii lei
f) impozitul pe terenul extravilan ............................................... 250 mii lei
g) alte impozite și taxe pe proprietate ...........................................35 mii lei
h) taxa mijloc de transport persoane fizice .................................... 350 mii lei
i) taxa mijloc de transport persoane juridice ...................................70 mii lei
j) taxe pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare . .40 mii lei
k) alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizării bunurilor ....................................................................... 30 mii lei
l) alte impozite și taxe ........................................................................5 miilei
m) venituri din concesiuni și închirieri .......................................... 220 mii lei
n) venituri din prestări de servicii – PSI, Paza obștească................ 330 mii lei
o) alte venituri din prestări de servicii…………………..…… . 2 mii lei
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p) taxe extrajudiciare de timbru ......................................................40 mii lei
q) venituri din amenzi și alte sancțiuni în vigoare…………………817 mii lei
Art.3. La partea de cheltuieli se aprobă suma de 22354.40 mii lei, din care suma
de 13116.64 mii lei în secțiunea de funcționare și 9237.76 mii lei în secțiunea de
dezvoltare, iar suma de 1470.78 mii lei se regăsește în contul de excedent al bugetului
local la finele anului 2015.
A. Repartizarea pe activități care se finanțeaza din bugetul local se prezintă
astfel:
1.Autorități executive – cod 51.02 ............................................ 1610.00 mii lei
din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare……. …… 1610.00 mii lei
2.Alte servicii publice generale –cod 54.02 .................................. 942.83 mii lei
din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare…………… 612.00 mii lei
-cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare …………… 330.83 mii lei
din care:-fond de rezervă bugetară- cod-54.02.05………… 160.00 mii lei
-servicii publice comunitare –cod 54.02.10 ............ 46.50 mii lei
-alte servicii publice generale (PSI)–cod 54.02.50…736.33 mii lei
din care pentru investiția “ Clădire SVSU Crasna,
aprobată prin HCL Crasna nr. 117/2015………….. 330.83 mii lei
3.Tranzacții privind datoria publică (Dobânzi și comisione) 5502 104.00 mii lei
din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare………… 104.00 mii lei
4.Ordine publică și siguranța națională cod 61.02..................... ... 818.00 mii lei
din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare………. …… 818.00 mii lei
din care:-Poliția comunitară- cod-61.02.03.04……………...614.00 mii lei
-Alte cheltuieli în domeniul ordine publică și siguranță
națională (paza) cod-61.02.50………………… ……………..204.00 mii lei
5.Învățământ TOTAL - cod 65.02 ...........................................4363.74 mii lei
din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare……………. 4348.74 mii lei
-cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare…………………… 15.00 mii lei
din care: -salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale
precum și contribuțiile acestora ………………………..………..3792.00 mii lei
- transortul cadrelor didactice la și de la locul de muncă
(din veniturile proprii ale bugetului local) ……………….39.00 mii lei
-sume pentru decontarea burselor (din veniturile
proprii ale bugetul local)………………………………….20.00 mii lei
-sume pentru cheltuieli materiale și servicii-total … 437.00 mii lei
(din care 30 mii lei repartizate din surse proprii ale
bugetul local, reprezentând cofinanțare materiale
și servicii)
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-documentație de autorizare a lucrărilor de intervenție
(D.A.L.I) pentru investiția “Modernizare corp A
Liceul Tehnologic” Cserey-Goga”Crasna ………. 15.00 mii lei
-asfaltare teren de sport-conform HCL Crasna nr.
117/2015-din surse proprii ale bugetului local…. 60.74 mii lei
6.Sănătate total –cod 66.02 ………………………………… 20.00mii lei
din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare – pentru
plata chelt. de personal pentru mediatorul sanitar…..
20.00 mii lei
7.Cultura, recreere și religie – cod 67.02 total ........................ 1027.00 mii lei
din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare…….
877.00 mii lei
-cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare…….... 150.00 mii lei
din care: - Biblioteca comunală ..................................
33.00 mii lei
- Cămine culturale …………………………… 336.00 mii lei
-Sport ............................................................... 30.00 mii lei
-Parcuri si zone verzi – total din care ……… 428.00 mii lei
-materiale și servicii pentru parcuri și zone
verzi.......................................................... 278.00 mii lei
-amenajări parcuri și zone verzi ……………150.00 mii lei
-Servicii religioase …………………………….. 200.00 mii lei
8.Asigurări și asistența socială - cod 68.02 ........................ 2.591.50 mii lei
din care :-cheltuieli ale secțiunii de funcționare……. ……. 2.591.50 mii lei
din care:-Asistența socială în caz de invaliditate (cheltuieli de
personal pentru asistenții personali ai persoanlor
cu handicap și indemnizațiile acestora…………………… 1550.00 mii lei
din care: - repartizate din sume defalcate din TVA
pentru cheltuieli descentralizate la nivelul
comunei…………………………………….1395.00 mii lei
- repartizate din veniturile proprii ale
bugetului local……………………………… 155.00 mii lei
-Asistența socială pentru familie și copii în centre –
cod-680206 ………………. ……………….. ……………….. 910,00 mii lei
-Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbune…… 116.50 mii lei
din care: - pentru beneficiarii de ajutor social…….. 16.50 mii lei
-pentru celelalte categorii……………… 100.00 mii lei
-Alte ajutoare sociale (ajutoare de urgență)…….. ..........15.00 mii lei
9.Locuințe, servicii și dezvoltare publică – cod 70.02 ............ 2226.63 mii lei
din care :-cheltuieli ale secțiunii de funcționare…………… 1638.00 mii lei
-cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare………...... … 588.63 mii lei
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din care :-Iluminat public și plata chelt. materiale și prest.
servicii cod 70.02.06……………………............................... 352.10 mii lei
din care:- materiale și servicii………………..……… 220.00 mii lei
-lucrări de investiții-Modernizare iluminat
Public în comuna Crasna……………………….….132.10 mii lei
-Avize, documentații, studii fezabilitate
aprobari, proiecte- cod 705000……………………200.30 mii lei
-Realizare conductă de aducțiune apă balneară
în localitatea Crasna………………………………………. 256.23 mii lei
-Rambursări de credite aferente datoriei publice
interne locale 705000-810201……………………….
1317.32 mii lei
-Alte cheltuieli de intreținere și funcționare
gospodăria comunală – cod ind 700250…………… …… 100.68 mii lei
10.Protecția mediului cod 74.02 total ……………..………… 150.00 mii lei
din care: -cheltuieli ale secțiunii de funcționare…..…. …… 150.00 mii lei
-salubrizare- cod 74.05.01………………… ……… 150.00 mii lei
11.Drumuri și poduri- reparați și reabilitări- cod 84.02 …… 474.40 mii lei
din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare…….
347.40 mii lei
-cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare……….
127.00 mii lei
din care:- materiale și servicii pentru intreținere și
reparații curente drumuri…………… 347.40 mii lei
-servicii proiectare pod Huseni………
29.00 mii lei
-servicii proiectare drumuri agricole…. 98.00 mii lei
12.Proiecte de dezvoltare multifuncționale- cod ind 8702 … 8026.30 mii lei
din care-Cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare….… ………… 8026.30 mii lei
-Canalizare Marin și extindere Canalizare și
Alimentare cu apă Crasna- proiect finanțat prin AFM,
finanțare nerambursabilă cod 87.05.00……… …….. …… 5750.00 mii lei
-Amenajare drumuri agricole - proiect FEADR…………437.75 mii lei
-Amenajarea infrastructurii împotriva inundațiilor- proiect FEADR- măsura 125 E…………… ……….. 1580.85 mii lei
- Achizitie utilaj FEADR-diferența de plată………. ……. 257.70 mii lei
B. În cadrul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii,
bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă la suma totală de 3.545.10 mii lei,
după cum urmează:
l. Învățământ total – sursa E …………………………..…...180.00 mii lei
2.Sănătate- Spitalul de boli cronice Crasna –sursa F….....3365.10 mii lei
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Art.4. Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2016, la suma de 149.97 mii
lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, suma care este disponibilă
din împrumutul contractat în anul 2015 de la Ministerul Finanțelor Publice - din
venituri din privatizare, în baza OUG nr. 2/2015 aprobat prin Hotărârea Consiliului
local Crasna nr. 58/13.07.2015 pentru prefinanțarea proiectelor finanțate din fonduri
externe nerambursabile.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei
şi compartimentul buget - contabilitate.
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 se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
- Trezoreria Zalău;
- Primarul comunei Crasna;
- Compartiment buget-contabilitate;
- Site- ul: www.primariacrasna.ro;
- Dosar hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cseke Francisc

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

