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

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019  

al SC CRASNA SERV SRL  
 

Consiliul local al comunei Crasna; 
            Având în vedere: 
            -expunerea de motive a primarului nr.; 

-Raportul compartimentului de resort cu nr.; 
-Avizul comisiei de specialitateal consiliului local; 
- Adresa cu nr.103/10.05.2019 al SC CRASNA SERV SRL privind propunerea de buget pe 

anul 2019; 
- prevederile Legii 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.62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 
            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 2019 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.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 28.05.2019. 
CONSILIUL LOCAL 
BUGETUL  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SC CRASNA SERV SRL 

VENITURI  2019 

Administrarea domeniului public al Comunei Crasna:    

 ~ Administrare, intretinere si reparatii spatii verzi  150.00 

~ Administrare, intretinere si reparatii drumuri  350.00 

~ Prestari servicii/Alte venituri  90.00 

~ Serviciul de salubrizare   150.00 

Alte venituri/Prestari servicii in dom.privat  115.00 

Administrarea pietelor  80.00 

Inchiriere capela  10.00 

TOTAL VENITURI   945.00 

CHELTUIELI    

Cheltuieli cu piese auto si anvelope  25.00 

Cheltuieli cu materiale auxiliare  23.00 

Cheltuieli cu combustibilul  85.00 

Cheltuieli cu obiecte de inventar  5.00 

Materiale consumabile  20.00 

Cheltuieli cu intretinere, reparatii si revizii  10.00 

Cheltuieli cu energia si apa  11.00 

Cheltuieli cu Inspectia Tehnica autovehicule  4.00 

Cheltuieli cu prime de asigurare  4.00 

Cheltuieli postale si telecomunicatii  17.00 

Cheltuieli cu delegari+transport  1.00 

Protocol reclama  2.00 

Comisioane bancare+ servicii bancare  3.00 

Amortizare  15.00 

Cheltuieli cu salarii   630.00 

Cheltuieli cu asigurari sociale  18.00 

Cheltuieli cu piata  5.00 

Cheltuieli cu servicii la terti  30.00 

Redevente si chirii  12.00 

Cheltuieli salubrizare  5.00 

Alte impozite si taxe  4.00 

Alte cheltuieli    14.00 

TOTAL CHELTUIELI   943.00 

REZULTATUL BRUT  2.00 

Impozit pe venit  0.02 

REZULTATUL NET  1.98 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.  
 

E X P U N E R E  D E  M O T I V E  

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019  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. 103/10.05.2019 al SC CRASNA SERV SRL privind 
propunerea de buget pe anul 2019; 

            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 
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SC CRASNA-SERV SRL 
CUI: RO27314064, J31/266/2010 
Capital social: 210 RON 
Tel/Fax:0260-636400/0260-636400 
e-mail:crasnaserv@yahoo.com 
Adresa: Loc. Crasna, Nr.13.  
Jud.Sălaj Cod poştal:457085 

___________________________________________________ 
 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE in vederea aprobarii Bugetului de 
Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019  

 

     Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli al S.C. CRASNA- SERV S.R.L.,respecta 
prevederile art. 58 din Legea nr.2/2018 a Bugetului de stat pe anul 2019. 
 
     Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al S.C. CRASNA-SRV S.R.L. pentru 
anul 2019 a fost intocmit in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 
administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 
participare majoritara aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și 
completările ulterioare, au obligația întocmirii bugetelor de venituri și cheltuieli. 
     Veniturile totale estimate sunt de 945 mii lei care se obtin din doua surse de 
venituri: 

1. Buget alocat din partea Comunei Crasna cu suma de 740 mii lei care se realizeaza 
din urmatoarele capitole: 

 Administrare,intretinere si reparatii spatii verzi 150 mii lei 
 Administrare,intretinere si reparatii drumuri 350 mii lei 
 Prestari servicii/Alte venituri – reprezinta lucrarile efectuate aferente comenzilor 

facute de Comuna Crasna in afara lucrarilor cuprinse in caietul de sarcini 90 mii lei 
 Serviciul de salubrizare 150 mii lei 
  
2. Sursele  proprii ale unitatii Crasna –Serv SRL cu suma de  205 mii lei care se 

realizeaza din urmatoarele capitole: 
 

 Alte venituri/Prest.serv.in domeniul privat  115 mii lei 
 Administrarea pietelor 80 mii lei 
 Inchiriere capela 10 mii lei 

Cheltuielile estimate  943 mii lei, se compun din: 

* Cheltuieli cu piese auto si anvelope 25 mii lei 
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* Cheltuieli cu  materiale auxiliare reprezentand (materiale utilizate in lucrari)    23 mii 
lei 

* Cheltuieli cu combustibilul 85 mii lei 

* Cheltuieli cu obiectele de inventar necesare realizarii obiectului de activitate al 
societatii, 5 mii lei 

 Tot in categoria cheltuielilor privind stocurile sunt cuprinse cheltuieli cu materialele 
consumabile(saci menaj,materiale pentru intretinere , birotica, sort etc.) 20 mii lei 

* Cheltuieli cu intretinere si reparatii si revizii 10 mii lei  

* Cheltuielile  de utilitati (energia,apa, telecomunicatii) estimate la 11 mii lei 

* Cheltuieli cu inspectia tehnica a autovehiculelor 4 mii lei 

* Cheltuieli cu prime de asigurare  4 mii lei  

* Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii estimate la 17 mii lei, cuprind 
cheltuielile estimate pentru servicii de telefonie si internet 

* Cheltuieli cu delegari, transport 1 mie lei 

 Cheltuielile cu delegari sunt determinate de participarea la seminarii de pregatire 
pentru imbunatatirea performantelor personalului, iar  cheltuielile cu transportul, sunt 
determinate de achizitionarea de  materiale cu conditie de livrare in care transportul 
cade in sarcina achizitorului.  

* Cheltuieli cu protocol, reclama  2 mii lei 

* Cheltuieli cu comisioane si servicii bancare 3 mii lei 

* Amortizarea estimata de 15 mii lei cuprinde valoare amortizarii activelor imobilizate 
ale societatii in anul 2019.  

* Cheltuielile salariale si cu asigurarile sociale  de 648 mii lei  

* Cheltuieli cu piata 5 mii lei care cuprind costurile cu achizitionarea de materiale 
consumabile legate de piata sau alte costuri intervenite inevitabile. 

* Cheltuieli privind serviciile executate de terti,  cuprind valoarea lucrarilor 
executate de terti pentru intretinere, cheltuieli cu abonament program 
contabillitate,asistenta veterinara, servicii juridice, servicii SSM,PSI,SU valoarea 
estimata este de 30 mii lei 

* Celtuieli cu redevente si chirii 12 mii lei, valoare estimata pe baza contractelor din 
anii anteriori. 

* Cheltuieli salubrizare 5 mii lei 
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      * Alte impozite si taxe se compune din cheltuielile prognozate pentru mentinere             
licenta, taxe judiciare, diferite taxe, timbre - valoare estimate 4 mii lei 

      La capitolul alte cheltuieli am cuprins despagubirile, amenzile si penalizarile (ANAF, 
catre furnizori) 14 mii lei. 

Rugam, aprobarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al S.C. CRASNA-SRV 
S.R.L. pentru anul 2019. 

Contabil, 

Szasz Clara 

 
 
 
 
 
BUGETUL  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SC CRASNA SERV SRL 

VENITURI  2019 

Administrarea domeniului public al Comunei Crasna:    

 ~ Administrare, intretinere si reparatii spatii verzi  150.00 

~ Administrare, intretinere si reparatii drumuri  350.00 

~ Prestari servicii/Alte venituri  90.00 

~ Serviciul de salubrizare   150.00 

Alte venituri/Prestari servicii in dom.privat  115.00 

Administrarea pietelor  80.00 

Inchiriere capela  10.00 

     
TOTAL VENITURI   945.00 

     
CHELTUIELI    

Cheltuieli cu piese auto si anvelope  25.00 

Cheltuieli cu materiale auxiliare  23.00 

Cheltuieli cu combustibilul  85.00 

Cheltuieli cu obiecte de inventar  5.00 

Materiale consumabile  20.00 

Cheltuieli cu intretinere, reparatii si revizii  10.00 

Cheltuieli cu energia si apa  11.00 

Cheltuieli cu Inspectia Tehnica autovehicule  4.00 

Cheltuieli cu prime de asigurare  4.00 

Cheltuieli postale si telecomunicatii  17.00 

Cheltuieli cu delegari+transport  1.00 

Protocol reclama  2.00 

Comisioane bancare+ servicii bancare  3.00 

Amortizare  15.00 
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Cheltuieli cu salarii   630.00 

Cheltuieli cu asigurari sociale  18.00 

Cheltuieli cu piata  5.00 

Cheltuieli cu servicii la terti  30.00 

Redevente si chirii  12.00 

Cheltuieli salubrizare  5.00 

Alte impozite si taxe  4.00 

Alte cheltuieli    14.00 

TOTAL CHELTUIELI   943.00 

     
REZULTATUL BRUT  2.00 

     
Impozit pe venit  0.02 

REZULTATUL NET  1.98 
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ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA  CRASNA       BOGYA MIKLOS 
Nr. 
 

RAPORT 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019  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. 50/2019 bugetului de stat pe anul 2019; 

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 Nota de fundamentare cu privire la bugetul de venituri și 
cheltuieli pe anul 2019, 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. 

 

Compartiment buget-contabilitate – resurse umane 
Inspector, 

Nemeth Annamaria 
 


