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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

Avizat de legalite
Secretar,
Lazar Veturia

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.183/07.03.2018 privind viramente de
credite în bugetul comunei Crasna pe anul 2018
Consiliul local al comunei Crasna:
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului cu nr.2319/14.03.2018, raportul compartimentului de specialitate al
aparatului de specialitate al primarului cu nr.2320/14.03.2018 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.45 alin.(4), art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi compeltările ulterioare;
- Dispoziţia Primarului comunei Crasna nr. 183/07.03.2018;
- 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 Dispoziţia Primarului comunei Crasna nr.183/07.03.2018, privind viramente
de credite bugetare, în cadrul aceluiași capitol, după cum urmează:
-mii lei –
COD INDICATOR
SURSA A
24A680502-100101
24A680600-100101
TOTAL 68.02

Trim I

Trim IV

-21
21
0

+21
-21
0

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.2319/14.03.2018.

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.183/07.03.2018 privind viramente de credite
în bugetul comunei Crasna pe anul 2018

Având în vedere:
-prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
-prevederile art.45 alin.(4), art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi compeltările ulterioare;
- Dispoziţia Primarului comunei Crasna nr. 183/07.03.2018;
- 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 BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

Avand in vedere prevederile art. 49 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
Intruncat la aprobarea bugetului initial pe anul 2018 la capitolul 680600 “Asistenta sociala pentru
familie si copii” in trimestrul I la Cheltuieli de personal –Salarii de baza cod 100101 este cuprins numai 90 mii
lei care nu acopera toate cheltuielile aferent trimestrului I , este necesara modificare bugetelor cu suma de 21 mii
lei prin reducerea sumei din trimestrul IV si majorarea trimestrului I cu aceasi suma.
Propun validarea bugetului local dupa cum urmeaza:
MII LEI
COD INDICATOR
SURSA A
24A680502-100101
24A680600-100101
TOTAL 68.02

CONTABIL,
Nemeth Annamaria

Trim I

Trim IV

-21
21
0

+21
-21
0

