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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.9.
Din data de 15.02.2018.

Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2018
Consiliul local al comunei Crasna;
-

Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului cu nr.1048/12.02.2018;
Raportul compartimentului buget-contabilitate cu nr.1049/12.02.2018 cu privire la modul de
fundamentare şi elaborare a proiectului de buget pe anul 2018;
avizul comisiilor de specialitate;
prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
prevederile art. 138 alin. (4) şi alin. (5) din Constituţia României, revizuită;
prevederile art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil;
prevederile art. 20, art. 21, art. 27, art. 29 şi art. 30 din Legea-cadru a descentralizării nr.
195/2006;
prevederile art.19 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
adresa nr.298/11.01.2018 al Agenției Județene a Finanțelor Publice Sălaj;
Hotărârea nr. 5 din 14.02.2018 al Consiliului județean Sălaj;
prevederile art.36 alin. (2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. La partea de venituri se aprobă suma totală de 21.789,75 mii lei, care pe surse se prezintă
astfel :
1. Venituri proprii ..................................................................................................... 3.536,64 mii lei
1.1. Cote defalcate din impozitul pe venit-cod 04.02.01.………………………..……… 979 mii lei
1.2. Sume alocate din cote pentru echilibrare……………………………….……... 1.049,16 mii lei
2. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adaugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei- cod 110202……….. 3.269,80 mii lei
3. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adaugată pentru
Finanțarea drumurilor comunale 110205 …………………………………….… 135,80 mii lei
Din care : - pentru drumuri comunale ………………………………….. 82,00 mii lei
-pentru întreținerea pet imp de iarnă a drumurilor
județene, transa II 2017/2018 ……………………………………….… 53,80 mii lei
4. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adaugată pentru
echilibrarea bugetelor locale – cod 11.02.06 ……………………………..…...1.618,00 mii lei
5.Subventii din bugetul sănătății pentru mediator sanitar 42.02.41………………….….. 31,40 mii lei
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6. Subvenții pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbune cod ind 42.02.34……..… 17,00 mii lei
7. Alte subvenții de la AFM-pt. proiecte mediu -430220 ………………………... 2.880,20 mii lei
8. Sume primite de la UE pentru Fondul European de Dezvoltare Rurală…………... 903,46 mii lei
9. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală ………………………... 7.369,29 mii lei
Art.2. La partea de cheltuieli se aprobă suma de 22.071,84 mii lei, din care suma de 8.729,64
mii lei în secțiunea de funcționare și 13.342.20 mii lei în secțiunea de dezvoltare, din care suma de
282.09 mii lei se regăsește în contul de excedent al bugetului local la finele anului 2017.
Repartizarea pe activități care se finanțeaza din bugetul local se prezintă astfel;
1.Autorități executive – cod 51.02 .......................................................................... 2.267,55 mii lei
 din care:cheltuieli ale secțiunii de funcționare……. …… ……………………. 2.267,55 mii lei
2.Alte servicii publice generale –cod 54.02 ................................................................ 585,23 mii lei
 din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare………………………………….. 585,23 mii lei
- pentru servicii publice comunitare –cod 541000 ...................................................153,87 mii lei
- pentru alte servicii publice generale (PSI)–cod 545000 ………………………... 431,36 mii lei
3.Tranzacții privind datoria publică ( Dobânzi și comisione) 5502 …….…………... 54,00 mii lei
 din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare………………………….………... 54,00 mii lei
4.Ordine publică și siguranța națională cod 61.02..................... ............................... 699,00 mii lei
 din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare………. ………………………….. 685,00 mii lei
pentru poliția comunitara- cod-610304 ….…………………………………….….. 405,00 mii lei
pentru alte cheltuieli în domeniul ordine publică și siguranța națională (paza).……280,00 mii lei
 cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare ……………………………………………..… 14,00 mii lei
pentru poliția comunitara- cod-610304 ….…………………………………………. 14,00 mii lei
5.Învățământ TOTAL - cod 65.02 ........................................................................... 1.783,45 mii lei
 din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare……………………………….…. 1.013,00 mii lei
-transportul cadrelor didactice la și de la locul de muncă (din veniturile proprii
ale bugetului local) …………………………………………………………….…. 40,00 mii lei
-sume pentru decontarea burselor (din veniturile proprii ale bug. local) ……..…… 15,00 mii lei
-sume pentru cheltuieli materiale și servicii-total …………………………….…... 583,00 mii lei
(din care 92 mii lei repartizate din surse proprii ale bugetului local, reprezentând cofinanțare
materiale și chirii).
-drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale …………………………………...332,00 mii lei
-drepturile privind stabilirea participării în învățământul preșcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate ……………………………………….…….10,00 mii lei
-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate ( din veniturile
proprii ale bugetului local) ………………………………………………………..…… 33,00 mii lei
 cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare …………………………………………….… 770,45 mii lei
Modernizarea infrastructurii educaționale în Comuna Crasna -cod650250 ……..... 770,45 mii lei
6.Sănătate total –cod 66.02 ………………………………………………………….. 131,40 mii lei
 din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare …………… …………………..….. 31,40 mii lei
- plata chelt. de personal pentru mediator sanitar…………………………………… 31,40 mii lei
 cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare …………….. …………………………….…..100,00 mii lei
Cofinanțare cheltuieli de capital privind spitalele de interes local …………….….. 100,00 mii lei
7.Cultura, recreere și religie – cod 67.02 total ............................................................. 675,42 mii lei
 din care: cheltuieli ale secțiunii de funcționare………………………………...….. 260,32 mii lei
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Biblioteca comunală ...................................................................................................... 36,62 mii lei
Cămine culturale ………………………………………………….………………… 73,70 mii lei
Sport ............................................................................................................................ 31,00 mii lei
Parcuri și zone verzi ………………………………………………….…….…… 119,00 mii lei
 cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare ……………………………..……………...… 415,10 mii lei
Modernizare și dotare Cămin cultural Huseni ………………………………………... 415,10 mii lei
8.Asigurari și asistența socială - cod 68.02 ............................................................... 3.161,14 mii lei
 din care :-cheltuieli ale secțiunii de funcționare……………………………….… 3.161,14 mii lei
Asistenta socială în caz de invaliditate (cheltuieli de personal pentru asistenții personali ai
persoanlor cu handicap și indemnizațiile acestora)……………………………….…. 2.590,70 mii lei
din care: - repartizate din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate la nivelul
comunei,……………………………………………………………………….... 2.337,00 mii lei
- repartizate din veniturile proprii ale bugetului local……………………………. 253,70 mii lei
Asistența socială pentru familie și copii în centre cod-680600 ………. ……………….. 475,64 mii lei
Ajutoare pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbune ………………………….……… 87,80 mii lei
din care: - pentru beneficiarii de ajutor social…………………………………...………… 70,80 mii lei
-pentru celelalte categorii………………………………………………..………….. 17,00 mii lei
Alte ajutoare sociale (ajutoare de urgență)………… .............................................................. 7,00 mii lei
9.Locuințe, servicii și dezvoltare publică – cod 70.02 ............ ………………..…… 1.756,42 mii lei
 din care :-cheltuieli ale secțiunii de funcționare……… ……………….………….. 242,00 mii lei
Iluminat public și plata chelt. materiale și prest. servicii cod 700600…………............. 110,00 mii lei
Alte servicii în domenile locuințelor ……….. …. ……………………………….……...132,00 mii lei
din care:- materiale și servicii ……………………………………………………..………. 20,00 mii lei
-rambursări de credite ……..……….................. …………………………….……...112,00 mii lei
 cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare ……………… ………………………..…...1.514,42 mii lei
Lucrari de investiții-Modernizare iluminat Public în comuna Crasna………..……..132,10 mii lei
Extindere rețea electrică ……………………………………………………….……. 60,00 mii lei
Alte servicii în domeniile locuințelor cod 705000 ………………………………………. 1.322,32 mii lei
din care:-rambursări de credite ……………………………………………………...….... 830,50 mii lei
-avize, documentații, studii fezabilitate aprobări, proiecte ………………………...…491,82 mii lei
10.Protecția mediului cod 74.02 total ……………..………………………………….... 80,00 mii lei
 din care: -cheltuieli ale secțiunii de funcționare…..……............................................ 80,00 mii lei
-salubrizare- cod 740501 …………………………… ………………………….. 80,00 mii lei
11.Drumuri și poduri- reparații și reabilitări- cod 84.02 ………………………….. 7.872,53 mii lei
 din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare…………………..……………….. 350,00 mii lei
materiale și servicii pentru intreținere și reparații curente drumuri……………….. 350,00 mii lei
 cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare …………………………………….………. 7.522,53 mii lei
-reabilitare sistem rutier pe DC 80 Crasna – Marin …………………….…………. 153,24 mii lei
-modernizare drumuri comunale și pod nou peste râul Crasna ………….………..7.369,29 mii lei
- 12.Proiecte de dezvoltare multifuncționale- cod ind 8702 …………….……. 3.005,70 mii lei
 din care-Cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare……………………………………3.005,70 mii lei
Canalizare Marin și extindere Canalizare și Alimentare cu apă Crasna- proiect finanțat prin
AFM, finanțare nerambursabilă cod 870500……… ……………………………..……. 2.880,20 mii lei
Amenajare drumuri agricole cod 875000 ……….………………………………..…... 125,50 mii lei
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Art.3. În cadrul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul de venituri
și cheltuieli se aprobă suma totală de 5.343,84 mii lei, după cum urmează:
l. Învățământ total – sursa E …………………………………………………... 180,00 mii lei
2.Sănătate- Spitalul de boli cronice Crasna –sursa F…………………….… 5.163,84 mii lei
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei şi compartimentul
buget - contabilitate.
Art.5. Prezenta se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
- Trezoreria Zalău;
- Primarul comunei Crasna;
- Compartiment buget-contabilitate;
- Site- ul: www.primariacrasna.ro;
- Dosar hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Kiss Ludovic

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Crasna,
Lazar Veturia

