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ROMÂNIA          Avizat de legalitate 

JUDEŢUL SĂLAJ                              Secretar 

COMUNA CRASNA                                                                        Lazar Veturia 

CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2018  

 

Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere:  

-    expunerea de motive a primarului cu nr………..,  raportul compartimentului de resort al 

aparatului de specialitate al primarului cu nr…………, avizul comisiei de specialitate; 

-      prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

În conformitate cu: 

-  prevederile art. 11 al Regulamentului Cadru din 29.03.2018 privind stabilirea locurilor de 

muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de munca 

prevăzut în Anexa II la Legea Cardu nr. 153/2017; 

- prevederile pct-ului 8 al art. I a Legii nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii - cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

-  prevederile contractului nr.5334/14.02.2018 pentru acordarea sumelor pentru punerea în 

aplicare a prevederilor art.38 alin (3) din Legea Cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu 

Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj; 

- prevederile art. 38 alin(3) lit b) din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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, după cum urmează:  

Sursa F 

                                                                          MII LEI 

Nr. Crt Explicații Cod  

indicator 

Aprobat  

inițial 

Influențe Buget rectificat 

X VENITURI X X X X 

1. Subvenții din bugetul 

Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate 

pentru acoperirea creșterilor 

salariale 

 

 

43.10.33 

 

 

2.213,00 

 

 

 

106,00 

 

 

2.319,00 

X  TOTAL VENITURI X  X  106,00   X  

X  CHELTUIELI X X X X 

1. Servicii medicale în unități 

sanitare cu paturi titlu 10-

Cheltuieli de personal 

66.10.06.01-10 4.195,40 106,00 4.301,40 

X  TOTAL CHELTUILEI X  X  106,00 X  
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Sursa A 

                                                                          MII LEI 

Nr. Crt Explicații Cod  

indicator 

Aprobat  

inițial 

Influențe Buget rectificat 

X VENITURI X X X X 

1. Subvenții din bugetul de stat 

pentru finanțarea sănătății 

 

42.02.41 

 

31,40 

 

20,00 

 

51,40 

X  TOTAL VENITURI X  X  20,00   X  

X  CHELTUIELI X X X X 

1. Servicii de sănătate publică 66.02.08 31,40 20,00 51,40 

 TOTAL CHELTUIELI X  X  20,00 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. 
 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

BOGYA MIKLOS 

Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 

abţineri............. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA 

PRIMAR 

NR.. 

EXPUNERE DE MOTIVE  
privind rectificarea bugetului 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.19 alin.(2), art.49 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- In conformitate cu prevederilor art. 11 al Regulamentului Cadru din 29.03.2018 

privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a 

sporurilor pentru conditii de munca prevazut in Anexa II la Legea Cardu nr. 

153/2017; 

- In conformitate cu prevederile pct-ului 8 al art. I a Legii nr. 79/2018; 

- In conformitate cu prevederile contractului nr.5334/14.02.2018 pentru acordarea 

sumelor pentru punerea in aplicare a prevederilor art.38 alin (3) din Legea Cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate 

Salaj, va propun rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli 

Cronice Crasna pentru anul 2018 la sursa F prin majorarea atat la partea de venituri 

cat si la partea de cheltuieli cu suma de 106 mii lei; 

- In conformitate cu prevederile art. 38 alin,3 lit B din Legea Cadru nr. 153/2017 

se majoreaza salariului de baza pentru mediator sanitar conform Anexa nr.II ,va 

propun rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Crasna pentru anul 

2018 la sursa A prin majorarea atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli 

cu suma de 20 mii lei; 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma iniţată. 
 

PRIMAR, 

BOGYA MIKLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA         Aprobat, 
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JUDETUL SALAJ        Primar, Bogya Miklos 

COMUNA  CRASNA 

                                           RAPORT 

 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 – NR.3 

        Avand in vedere prevederile art. 19 alineatul 2. din  Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale; 

- In conformitate cu prevederilor art. 11 al Regulamentului Cadru din 29.03.2018 privind 

stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporurilor 

pentru conditii de munca prevazut in Anexa II la Legea Cardu nr. 153/2017; 

- In conformitate cu prevederile pct-ului 8 al art. I a Legii nr. 79/2018; 

- In conformitate cu prevederile contractului nr.5334/14.02.2018 pentru acordarea sumelor 

pentru punerea in aplicare a prevederilor art.38 alin (3) din Legea Cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate Salaj, va propun rectificarea bugetului de venituri 

si cheltuieli al Spitalului de Boli Cronice Crasna pentru anul 2018 la sursa F prin majorarea 

atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli cu suma de 106 mii lei; 

- In conformitate cu prevederile art. 38 alin,3 lit B din Legea Cadru nr. 153/2017 se majoreaza 

salariului de baza pentru mediator sanitary conform Anexa nr.II ,va propun rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Crasna pentru anul 2018 la sursa A prin 

majorarea atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli cu suma de 20 mii lei; 

      

Sursa F 

                                                                          MII LEI 

Nr. Crt Explicatii Cod  

indicator 

Aprobat  

initial 

Influente Buget rectificat 

X VENITURI X X X X 

 

1. Subventii din bugetul 

Fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate 

pentru acoperirea cresterilor 

salariale 

 

 

43.10.33 

 

 

2.213,00 

 

 

 

106,00 

 

 

2.319,00 

 TOTAL VENITURI 

 

x x 106,00   x 

 CHELTUIELI X X X X 

1. Servicii medicale in unitati 

sanitare cu paturi titlu 10-

Cheltuieli de personal 

66.10.06.01-10 4.195,40 106,00 4.301,40 

 TOTAL CHELT. x x 106,00 x 

      

  
Sursa A 
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                                                                          MII LEI 

Nr. Crt Explicatii Cod  

indicator 

Aprobat  

initial 

Influente Buget rectificat 

X VENITURI X X X X 

 

1. Subventii din bugetul de 

stat pentru finantarea 

sanatatii 

 

 

42.02.41 

 

 

31,40 

 

 

 

20,00 

 

 

51,40 

 TOTAL VENITURI 

 

x x 20,00   x 

 CHELTUIELI X X X X 

1. Servicii de sanatate 

publica 

66.02.08 31,40 20,00 51,40 

 TOTAL CHELT. x x 20,00 x 

      

 

 

 

CONTABIL, 

Nemeth Annamaria 

 

 
 


