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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

Avizat de legalitate
Secretar,
Lazar Veturia

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC CRASNA SERV SRL
Consiliul local al comunei Crasna;
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului nr.1050/12.02.2018;
-Raportul compartimentului de resort cu nr.1051/12.02.2018;
-Avizul comisiei de specialitateal consiliului local;
- Adresa cu nr.73/12.02.2018 al SC CRASNA SERV SRL privind propunerea de buget pe
anul 2018;
- 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
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 art.58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 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;
INIŢIATOR,
PRIMAR,
BOGYA MIKLOS
Voturi: pentru:...............
împotrivă........
abţineri.............
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ROMÂNIA
Anexa nr.1.
JUDEŢUL SĂLAJ
Hotărârea nr…..
COMUNA CRASNA
din data de 15.02.2018.
CONSILIUL LOCAL
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL SC CRASNA SERV SRL
VENITURI
Administrarea domeniului public al Comunei Crasna:
~ Administrare, intretinere si reparatii spatii verzi
~ Administrare, intretinere si reparatii drumuri
~ Prestari servicii
~ Serviciul de salubrizare PRIMARIA C.
Serviciul de salubrizare pers.fizice+juridice
Administrarea pietelor
Prestari servicii in domeniul privat
Inchiriere capela
Alte venituri
TOTAL VENITURI
CHELTUIELI
Cheltuieli cu piese auto si anvelope
Cheltuieli cu materiale auxiliare
Cheltuieli cu combustibilul
Cheltuieli cu obiecte de inventar
Materiale consumabile
Cheltuieli cu intretinere, reparatii si revizii
Cheltuieli cu energia si apa
Cheltuieli cu Inspectia Tehnica autovehicule
Cheltuieli cu prime de asigurare
Cheltuieli postale si telecomunicatii
Cheltuieli cu delegari+transport
Protocol reclama
Comisioane bancare+ servicii bancare
Amortizare
Cheltuieli cu salarii
Cheltuieli cu asigurari sociale
Cheltuieli cu piata
Cheltuieli cu servicii la terti
Redevente si chirii
Cheltuieli salubrizare
Alte impozite si taxe
Alte cheltuieli
TOTAL CHELTUIELI
REZULTATUL BRUT
Impozit pe venit
REZULTATUL NET

Mii lei
114.00
219.00
59.00
81.00
351.00
160.00
34.00
9.00
118.00
1,145.00
15.00
45.00
60.00
3.50
20.00
10.00
11.00
1.50
4.00
12.00
2.00
1.00
2.00
13.00
392.00
277.00
10.00
30.00
36.00
150.00
3.00
45.00
1,143.00
2.00
0.02
1.98
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
PRIMAR
Nr. 1050/12.02.2018.

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC CRASNA
SERV SRL
Luând în considerare prevederile art.4 alin.(1) lit.c) 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 art.58 ale Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul
2018 și Adresa cu nr.73/12.02.2018 al SC CRASNA SERV SRL privind propunerea
de buget pe anul 2018;
În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Propun adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în acest sens.

PRIMAR,
BOGYA MIKLOS

ROMÂNIA

APROB
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JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
Nr. 1051/12.02.2018.

PRIMAR
BOGYA MIKLOS

RAPORT
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC CRASNA
SERV SRL
Luând în considerare prevederile art.4 alin.(1) lit.c) 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;
În temeiul prevederilor Legii nr. 2/2018 bugetului de stat pe anul 2018;
În baza art.36, al. 2, lit. „b”, pct. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată
şi actualizată, privind administraţia publică locală,
Ţinând cont de prevederile Statutului societăţii,
Având în vedere: iniţiativa primarului comunei Crasna exprimată prin
expunerea de motive,
Având în vedere Raportul de specialitate cu privire la bugetul de venituri și
cheltuieli pe anul 2018, al S.C. CRASNA SERV SRL.
Consider că bugetul prezentat poate fi aprobat cu condiţia modificării sau
rectificării lui pe parcursul anului în funcţie de rezultatele pozitive sau negative care
vor fi constatate în derularea activităţii,
În condiţiile celor prezentate supun spre dezbatere şi aprobare prezentul proiect
de hotărâre.
Inspector,
Nemeth Annamaria

