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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.19.
Din data de 21.03.2017.
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC CRASNA SERV SRL
Consiliul local al comunei Crasna;
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului nr.2373/14.03.2017;
-Raportul compartimentului de resort cu nr.2374/14.03.2017;
-Avizul comisiei de specialitateal consiliului local;
- Adresa cu nr.211/14.03.2017 a SC CRASNA SERV SRL privind propunerea de buget pe
anul 2017;
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
-HCL nr.57/2010 privind aprobarea înfiinţării Societăţii Comerciale „CRASNA SERV”
SRL prin reorganizarea serviciului public de gospodărie comunală Crasna
-Văzând dispoziţiile art.27-29 ale Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional - CAPITOLUL V- Măsuri
privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici;
Luând în considerare prevederile art.4 alin.(1) lit.c), art.6 din O.G. nr.26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile
administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație
majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioar
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC CRASNA SERV SRL
cu sediul în loc. Crasna nr.13 jud. Sălaj şi CUI nr.27314064, conform anexei nr.1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează compartimentul buget – contabilitate şi SC
CRASNA SERV SRL.
Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ
instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- Primarul comunei Crasna:
- Compartimentul contabilitate;
- SC CRASNA SERV SRL;
- Site – ul www.primariacrasna.ro
-Dosar Hotărâri;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Kovács István
Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia
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ROMÂNIA
Anexa nr.1.
JUDEŢUL SĂLAJ
Hotărârea nr.19.
COMUNA CRASNA
din data de 21.03.2017.
CONSILIUL LOCAL
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL SC
CRASNA SERV SRL
VENITURI
Administrarea domeniului public al Comunei Crasna:
~ Administrare, întreținere și reparații spații verzi
~ Administrare, întreținere și reparații drumuri
~ Prestări servicii
Serviciul de salubrizare PRIMARIA C.
Serviciul de salubrizare pers. fizice și juridice
Administrarea piețelor
Prestări servicii în domeniul privat
Închiriere capela
Alte venituri financiare
TOTAL VENITURI
CHELTUIELI
Cheltuieli cu piese auto și anvelope
Cheltuieli cu materiale auxiliare
Cheltuieli cu combustibilul
Cheltuieli cu obiecte de inventar
Materiale consumabile
Cheltuieli cu întreținere, reparații și revizii
Cheltuieli cu energia și apa
Cheltuieli cu Inspecția Tehnică autovehicule
Cheltuieli cu prime de asigurare
Cheltuieli poștale și telecomunicații
Cheltuieli cu delegări și transport
Abonament semnătură electronică
Protocol reclamă
Comisioane bancare și servicii bancare
Amortizare
Cheltuieli cu salarii
Cheltuieli cu asigurări sociale
Cheltuieli cu piața
Cheltuieli cu bilete de piața
Cheltuieli cu servicii la terți
Redevențe și chirii
Cheltuieli salubrizare
Alte impozite și taxe
Alte cheltuieli
TOTAL CHELTUIELI
REZULTATUL BRUT
Impozit pe profit
REZULTATUL NET

2017
169.66
65.00
22.35
83.81
300.00
220.00
18.00
10.00
101.00
989.82
2017
5.00
15.00
60.00
3.50
6.00
10.00
10.46
1.50
6.50
10.80
0.50
0.40
0.00
0.68
12.23
467.82
137.83
10.00
0.60
4.00
36.00
185.00
3.00
3.00
989.82
0.00

