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ROMÂNIA           

JUDEŢUL SĂLAJ            

COMUNA CRASNA                                                                                 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr.80. 
Din data de 28.11.2017. 

Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017  
 

Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere:  

-expunerea de motive a primarului cu nr.11651/22.11.2017,  raportul compartimentului de resort al 

aparatului de specialitate al primarului cu nr.11652/22.11.2017, 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) și (5) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr.129 din 31 octombrie 2017 a Consiliului Județean Sălaj; 

- Decizia șefului AJFP Salaj nr.3672 și 3673 din 13.11.2017 și nr.3829/22.11.2017; 

-  Actul adițional nr.4 din 24.10.2017 la contractul de finanțare nerambursabilă nr 69/N/03.04.2012 

încheiat între Comuna Crasna și Administrația Fondului pentru Mediu, pentru realizarea investiției 

“Sistem de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Marin și extindere sistem de canalizare 

și sistem de alimentare cu apă în localitatea Crasna, județul Sălaj” 

În temeiul prevederilor 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 majorarea lui  cu suma de 1.273,63 mii lei 

atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, repartizate după cum urmează:  

                                                                                        -  mii lei- 

Nr. Crt Explicatii Cod  

indicator 

Aprobat  

initial 

Influente Buget rectificat 

X VENITURI X X X X 

1. Sume defalcate din taxa 

pe valoare adăugată 

pentru echilibarea 

bugetelor locale 

 

 

11.02.06 

 

 

792,70 

 

 

 

59,00 

 

 

851,70 

2. Alte subvenții primite de 

la administrația centrală 

pentru finanțarea unor 

activități 

43.02.20 470,00 611,63 1.081,63 
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3. Sume alocate din cotele 

defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

04.02.04 715,00 69,00 784,00 

4 Sume defalcate din TVA 

pentru cheltuieli 

descentralizate 

11.02.02 7.351,00 534,00 7.885,00 

X TOTAL VENITURI X  X  1.273,63   X  

X CHELTUIELI X X X X 

1. Autorități publice 51.02 1.952,20 10,00 1.962,20 

2. Asigurări și asistența 

socială 

68.02 3.278,80 35,38 3.314,18 

3. Învățământ 65.02 7.294,94 498,62 7.793,56 

4. Cultura, recreere și religie 67.02 646,55 19,00 665,55 

5. Locuințe, servicii și 

dezvoltare publică 

70.02 1.064,69 10,00 1.074,69 

6. Transporturi-Drumuri și 

poduri 

84.02 470,95 89,00 559,95 

 

7. Alte acțiuni economice 87.02 1.216,22 611,63 1.827,85 

X  TOTAL CHELTUILEI X  X  1.273,63 X  

Art.2. Se aprobă virări de credite bugetare, în cadrul aceluiași capitol, după cum urmează:       

                                                                                                    -mii lei - 

COD INDICATOR REDUCERI MAJORĂRI 

    SURSA A   

510103 X X  

-100106 170,00 - 

-100101 - 149,00 

-100301 - 20,00 

-100303 - 1,00 

-200104 - 10,00 

-200108 - 10,00 

-200530 20,00 - 

610304 X X 

-100101 - 13,00 

-100106 15,50 - 

-100301 - 2,50 

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. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

 Chirilă Ioan                              Secretarul comunei, 

                                                                                                                               Lazar Veturia 


