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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.121.
Din data de 25.10.2016.

Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016
Consiliul local al comunei Crasna:
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului cu nr.9249/19.10.2016, raportul compartimentului de resort al
aparatului de specialitate al primarului cu nr.9250/19.10.2016, avizul comisiei de specialitate;
-prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
-prevederile art.19 alin.(2), art.49 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi compeltările ulterioare;
- prevederile contractului nr. 2791/12.09.2016, pentru acordarea sumelor pentru punere în aplicare a
unor prevederi ale O.U.G. nr. 20/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2016, încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate 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 și completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local prin virări de credite de la un capitol la alt
capitol al clasificației bugetare după cum urmează:
- MII LEICOD INDICATOR
SURSA A
705000- 8104
870500-710101
875000- 560402
875000- 560401
TOTAL:

REDUCERI

MAJORARI

908
82
82

908
82
82

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Cronice
Crasna Sursa F pentru anul 2016 prin majorarea lui atât la partea de venituri cât și la partea de
cheltuieli cu suma de 131 mii lei, după cum urmează:
-mii leiNr. Crt
Explicații
Cod indicator
X
VENITURI Sursa F
X
Venituri din prestări servicii
33.10.08
1.
Subvenții din bugetul
43.10.33
2.
Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate
pentru acoperirea creșterilor
salariale
X
TOTAL VENITURI
X
X
CHELTUIELI
X
Servicii medicale în unitățile
1.
sanitare cu paturi
66.10.06.01
X
TOTAL CHELTUIELEI
X

Aprobat inițial

Influențe

X
60.00
0.00

Buget rectificat
X
X
+8.00
68.00
+123.00
123.00

X +131.00
X
3.365,10
X

X

191.00
X

+131.00
+131.00

3.496,10
X
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Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi
compartimentul buget-contabilitate.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
-Primarul comunei Crasna;
-Compartiment buget - contabilitate;
-site:wwwprimariacrasna.ro.
-Dosar Hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Torma Alexandru

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

