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ROMÂNIA Avizat de legalite
JUDEŢUL SĂLAJ Secretar,
COMUNA CRASNA Lazar Veturia
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind validarea viramentelor de credite în bugetul Comunei Crasna pe anul 2017

prin Dispoziţia primarului nr.661/06.12.2017
Consiliul local al comunei Crasna:

Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului cu nr…….,  raportul compartimentului de specialitate al aparatului
de specialitate al primarului cu nr……… și avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
-prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
-prevederile art.49 alin.(5) și art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi compeltările ulterioare;
-prevederile art.23 alin.(7) din OUG nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
- Dispoziţia Primarului comunei Crasna nr. 661/06.12.2017;
- prevederile art.36 alin. (2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată;

În temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se validează viramente de credite în bugetul comunei Crasna, prin Dispoziţia Primarului
comunei Crasna nr.661/06.12.2017, de la un articol la alt articol în cadrul aceluiaş capitol și între
capitole, respectiv articol bugetar după cum urmează:

-MII LEI-
COD INDICATOR REDUCERI MAJORARI
SURSA A
541000 X X
-200101 16
-200102 5
-200103 14
-200108 5.5
-200130 15
680502 X X
-100101 55.5
650301 X X
-100111 1.86
-100301 6.26
-850101 -1.63
-100306 1.76
650302 X X
-100301 15.96
-100302 0.42
650401 X X
-100106 0.08
-100111 8.49
-100301 11.26
-100306 0.28
650402 X X
-100105 0.18
-100111 18.81
-100303 0.03
TOTAL 65.02 87.38 87.38
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Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează compartimentul buget -contabilitate şi
primarul comunei.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
-Primarul comunei Crasna;
-Compartiment buget - contabilitate;
-site:www.primariacrasna.ro;
-Dosar Hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,

BOGYA MIKLOS
Voturi: pentru:...............

împotrivă........
abţineri.............
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
PRIMAR
Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind validarea viramentelor de credite în bugetul Comunei Crasna pe anul 2017

prin Dispoziţia primarului nr.661/06.12.2017

Având în vedere:

-prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
-prevederile art.49 alin.(5) și art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi compeltările ulterioare;
-prevederile art.23 alin.(7) din OUG nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2017
- Dispoziţia Primarului comunei Crasna nr. 661/06.12.2017;
- prevederile art.36 alin. (2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată;

Propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma iniţată.

PRIMAR,

BOGYA MIKLOS
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ROMANIA APROB

JUDETUL SALAJ PRIMAR

COMUNA  CRASNA BOGYA MIKLOS

RAPORT

PRIVIND VALIDAREA VIRARILOR DE CREDITE
PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI- RECT. 10

Avand  in vedere prevederile art. 49 alin. 5 din Legea nr. 273/2006  privind finantele publice locale;

Propun  aprobarea  virarilor de credite bugetare  in cadrul aceluiasi capitol si intre capitol respectiv articol bugetara

conform art. 23 alin ( 7 ) din OUG nr. 83/2017 , economiile inregistrate la finantarea unor cheltuieli descentralizate pot

fi utilizata pentru finantarea celorlalte categotii de cheltuieli , care potrivit legii se finanteaza din sursa 11.02.02 , prin

VALIDAREA dispozitia primarului, dupa cum urmeaza:

-mii lei -

COD INDICATOR REDUCERI MAJORARI
SURSA A
541000 X X
-200101 16
-200102 5
-200103 14
-200108 5.5
-200130 15
680502 X X
-100101 55.5
650301 X X
-100111 1.86
-100301 6.26
-850101 -1.63
-100306 1.76
650302 X X
-100301 15.96
-100302 0.42
650401 X X
-100106 0.08
-100111 8.49
-100301 11.26
-100306 0.28
650402 X X
-100105 0.18
-100111 18.81
-100303 0.03
TOTAL 65.02 87.38 87.38

CONTABIL

Nemeth Annamaria


