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ROMÂNIA           

JUDEŢUL SĂLAJ                            

COMUNA CRASNA                                                                         

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.93. 
Din data de 21.12.2017. 

Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017  
Consiliul local al comunei Crasna: 

  Având în vedere:  

-expunerea de motive a primarului cu nr.12295/19.12.2017,  raportul compartimentului de resort al 

aparatului de specialitate al primarului cu nr.12296/19.12.2017, 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) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 138/29.11.2017 a Consiliului Județean Sălaj; 
-În baza contractului de finanțare Nr. C 0760CN00011763300394 din 15.12.2017, încheiat între UATC 

Crasna și Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale, pentru finanțarea proiectului “ Modernizare și 

dotare Cămin cultural Huseni” 
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 389,00 mii lei atât 

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

                                                                                        -  mii lei- 

Nr. 

Crt 

Explicații Cod  

indicator 

Aprobat  

inițial 

Influențe 

+/- 

Buget 

rectificat 

X VENITURI X X X X 

1 Sume alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit, pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

04.02.04 784,00 8,00 792,00 

2. Prefinanțare 480403 717,83 381,00 1098,83 

X TOTAL VENITURI X  X  389,00 X  

X CHELTUIELI X X X X 

1. Cămine culturale 67.02.03.07 206,80 381,00 587.80 

2. Alte servicii în domeniile locuințelor, 

serviciilor și dezvoltării comunale 
70.02.50 772,59 8,00 780,59 

X TOTAL CHELTUIELI X X 389,00 X 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi 

compartimentul buget-contabilitate. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

 -Primarul comunei Crasna; 

 -Compartiment buget - contabilitate; 

 -site:wwwprimariacrasna.ro. 

 -Dosar Hotărâri. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ 

 Kiss Ludovic                                Secretarul comunei Crasna, 

Lazar Veturia 


