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ROMÂNIA                

JUDEŢUL SĂLAJ                      

COMUNA CRASNA                  

CONSILIUL LOCAL       

 

HOTĂRÂREA Nr.18. 
Din data de 21.03.2017. 

Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2017 

 

Consiliul local al comunei Crasna; 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive a primarului cu nr.2371/14.03.2017; 

-  Raportul compartimentului buget-contabilitate cu nr.2372/14.03.2017 cu privire la 

modul de fundamentare şi elaborare a proiectului de buget pe anul 2017; 

-  avizul  comisiilor de specialitate; 

-  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. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

- adresa nr.89/22.02.2017 al Agenției Județene a Finanțelor Publice Sălaj;  

- Hotărârea nr. 35 și 37 0din 17.03.2017 al 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 2017 la suma  de 15.242,32 mii 

lei la partea de venituri, din care: 

   A. I. La partea de venituri, se aprobă suma totală de 15.471,14 mii lei, din care pe 

surse se prezintă astfel : 

      1. Venituri proprii .....................................................................  6.365,82mii lei 

      2. Cote defalcate din impozitul pe venit-cod 04.02.01.………  1.990,82 mii lei 

      3. Sume alocate din cote pentru echilibrare…………………..    715,00 mii lei 

4. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată pentru 
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      finanțarea  cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei-  

      cod 110202 …………………………………………………… 7.415,00 mii lei 

   5. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată pentru 

      Finanțarea drumurilor comunale 110205 …………………..…    126,00 mii lei            

         6 . Sume defalcate din Taxa pe  Valoarea Adăugată pentru 

   echilibrarea bugetelor locale – cod   11.02.06 ……………….     780,00 mii lei 

      7.Subvenții  din bugetul sănătății pentru mediator 

        sanitar 42.02.41 ……………………………………………….    35,10 mii lei 

      8.Subvenții pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbune 

         cod ind 42.02.34……………………………………………….…..     3,00 mii lei 

     9.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, 

        transa II a 2016-2017………………………………..…………….      47.40 mii lei 

     10.Subvenții din bugetul AFM-pt proiecte mediu -430220 …………     470,00 mii lei 

       Detalierea veniturilor proprii  ale bugetului local  propuse in proiectul de buget  se 

prezintă astfel: 

- impozit pentru transferul patrimoniului personal ……………  50 mii lei 

- cote și sume defalcate din impozitul pe venit ……………. 2.712,82 mii lei 

- impozit pe clădiri  de la persoane fizice  ...............................   180 mii lei 

- impozit pe clădiri de la persoane juridice .................................390 mii lei 

- impozit pe terenuri de la persoane fizice ...................................220 mii lei 

- impozit pe terenuri de la persoane juridice ................................ 35 mii lei 

- impozitul pe terenul extravilan  ............................................... 630 mii lei  

- alte impozite și taxe  pe proprietate ...........................................45 mii lei   

- taxa mijloc de transport persoane fizice .................................... 300 mii lei 

- taxa mijloc de transport persoane juridice ...................................90 mii lei 

- taxe pentru eliberarea de licențe  și autorizații de funcționare ….50 mii lei 

- alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor 

...................................................................................................... 50 mii lei 

- alte impozite și taxe ........................................................................8 miilei 

- venituri din concesiuni  și închirieri .......................................... 280 mii lei 

- venituri din prestări de servicii – PSI, Paza obștească................ 420 mii lei 

- alte venituri din prestări de servicii…………………..………….. 55 mii lei  

- venituri din amenzi și alte sancțiuni în vigoare…………………800 mii lei 

- diverse venituri ………………………………………………… 50 mii lei 
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    II. La partea de cheltuieli  se aprobă suma de 15.471,14 mii lei, din care suma de 

13.380,73 mii lei în secțiunea de funcționare și 1.861,59 mii lei în secțiunea de 

dezvoltare, iar suma de 228.82 mii lei se regăsește în contul de excedent al bugetului 

local la finele anului 2016.  

 Repartizarea  pe activități care se finanțează din bugetul local se prezintă astfel;         

     1.Autorități executive – cod 51.02 ............................................  1.952,20 mii lei 

  din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare……. ……  1.952,20 mii lei                

     2.Alte servicii publice generale –cod 54.02 .................................. 602,60 mii lei 

  din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare……………  553,40 mii lei 

           -cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare ……………  49,20 mii lei 

                -servicii publice comunitare –cod 541000  ............ 121,80 mii lei 

                 -alte servicii publice generale (PSI)–cod 545000 …480,80 mii lei 

                 din care pentru investitia “ Cladire SVSU Crasna,  

                 aprobata prin HCL Crasna nr. 117/2015…………..  49,20 mii lei   

    3.Tranzacții privind datoria publică (Dobânzi și comisione) 5502   85,00 mii lei 

            din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare……………     85,00 mii lei 

    4.Ordine publică și siguranța națională cod 61.02..................... ...  704,68 mii lei 

 din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare………. ……   704,68 mii lei 

 din care:-Poliția comunitară- cod-610304 ….………………... 368,68 mii lei 

         -Alte cheltuieli în domeniul ordine publică sși siguranța 

 națională (paza) cod-615000 .………………… ……………..  336,00 mii lei 

    5.Învățământ TOTAL  - cod 65.02 ..............................................  5.244,00 mii lei 

 din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare…………….  5.244,00 mii lei 

           din care: -salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale 

           precum și contribuțiile acestora ………………………………....4.586,00 mii lei 

                    - transportul cadrelor didactice  la și de la locul de muncă  

                     (din veniturile proprii ale  bugetului  local) ………………….43,00 mii lei 

    -sume pentru decontarea burselor (din  veniturile 

               proprii ale bug. local)………………………………..…….15,00 mii lei   

 -sume pentru cheltuieli materiale și servicii-total…...497,00 mii lei 

                     (din care 15 mii lei repartizate din  surse  proprii ale 

                     bugetul local, reprezentând cofinanțare materiale 

                     și servicii) 

                     -drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale ………. 88,00 mii lei 

                     -drepturile privind stabilirea participării în învățământul preșcolar a  

                      copiilor provenind din familii defavorizate …………….… 15,00 mii lei       

    6.Sănătate total –cod 66.02  ………………………………………  135,10 mii lei 

           din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare – pentru 
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           plata chelt. de personal pentru mediatorul sanitar…………… 35,10 mii lei 

       -cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare …………….. 100,00 mii lei 

        cofinanțare spital  de interes local pentru dotări cu aparatură 

        medicală         

    7.Cultură, recreere și religie – cod 67.02 total ........................  646,55 mii lei 

  din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare…….        646,55 mii lei 

            din care: - Biblioteca comunală .........................................        41,25 mii lei 

  - Cămine culturale ……………………………   206,80 mii lei 

  -Sport ...............................................................     40,00 mii lei  

  -Parcuri și zone verzi – total din care  ………    258,50 mii lei  

                                -materiale și servicii pentru parcuri și zone                                                                                                                                        

                          verzi...........................................................................   98,50 mii lei 

      -amenajari parcuri și zone verzi …………… 160,00 mii lei 

 -Servicii religioase ……………………………..  100,00 mii lei 

    8.Asigurări și asistență socială - cod 68.02 ..............................    3.342,80 mii lei 

       din care :-cheltuieli ale secțiunii de funcționare…….….  …….  3.342,80 mii lei           

       din care:-Asistența socială în caz de invaliditate  (cheltuieli de 

       personal pentru  asistenții personali ai persoanlor  

       cu handicap și indemnizațiile acestora………………….……..    2.414,50 mii lei 

              din care: - repartizate din sume defalcate din TVA  

                        pentru cheltuieli descentralizate la nivelul  

                        comunei…………………………………………….  2.195,00 mii lei 

                       - repartizate din veniturile proprii ale  

                        bugetului local…………………………………….….  219,50 mii lei                       

              -Asistența socială pentru familie și copii în centre – 

                cod-680600  ………. ……………….. …………..……….. 871,30 mii lei 

      -Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbune ..  42,00 mii lei 

                din care: - pentru beneficiarii de ajutor social………..….    32,00 mii lei 

                          -pentru celelalte categorii………………………..…  10,00 mii lei 

-Alte ajutoare sociale (ajutoare de urgență)……..........  15.00 mii lei                             

   9.Locuințe, servicii și dezvoltare publică – cod 70.02 ............ …. 1.051,99 mii lei 

     din care :-cheltuieli ale secțiunii de funcționare………………   327,00 mii lei 

 -cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare………...... …   724,99 mii lei  

     din care :-Iluminat public și plata chelt. materiale și  prest. 

     servicii cod 700600……………………...............................   292,10 mii lei 

                  din care:- materiale  și servicii……………………..  160,00 mii lei 

                           -lucrări de investiții-Modernizare iluminat 

                            Public în comuna Crasna……………….…….132,10 mii lei       
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    -Alte servicii în domenile locuințelor cod 705000 …. 759,89 mii lei 

                  din care:- materiale și servicii ………………………. 55,00 mii lei 

                           -rambursări de credite …………...................... 112,00 mii lei 

                           -rambursări de credite MFP ……………….…. 428,50 mii lei 

                           -avize, documentații, studii fezabilitate, 

                            aprobări, proiecte …………………………..…164,39 mii lei           

  10.Protecția mediului  cod 74.02 total ……………..…………    160,00 mii lei 

       din care: -cheltuieli ale secțiunii de funcționare…..……...……  160,00 mii lei      

                -salubrizare- cod 740501 ……………………………..…  160,00 mii lei 

  11.Drumuri și poduri- reparații și reabilitări- cod 84.02 ……    330,00 mii lei 

 din care:-cheltuieli ale secțiunii  de funcționare……………. 330,00 mii lei                          

din care:- materiale și  servicii pentru intreținere și 

                              reparații curente drumuri……………………….. 330,00 mii lei 

  12.Proiecte de dezvoltare multifuncționale- cod ind 8702  … ….1.216,22 mii lei 

       din care-Cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare….… …………… 1.216,22 mii lei        

               -Canalizare Marin și extindere Canalizare și  

       Alimentare  cu apă Crasna- proiect finanțat prin AFM, 

 finanțare nerambursabila cod 870500……… ……………….. 979,37 mii lei                         

               -Amenajare drumuri agricole - chelt neeligibile ………….. 236.85 mii lei 

   B. În cadrul activităților finanțate  integral sau parțial din venituri proprii, se 

aprobă bugetul de venituri și cheltuieli la suma totală de 4.285,38  mii lei, după 

cum urmează: 

             l. Învățământ total – sursa E ……………………………..... 180.00 mii lei        

             2.Sănătate- Spitalul de boli cronice Crasna –sursa  F……. 4.105,38 mii lei 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei şi 

compartimentul buget - contabilitate. 

Art.5. 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,              

       Kovács István                                         Contrasemnează: 

                                SECRETARUL comunei,           

                                                    Lazar Veturia 


