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ROMÂNIA         Avizat de legalite 
JUDEŢUL SĂLAJ          Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                                              Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr.38/06.01.2020. 

Privind aprobarea acoperirii definitive a  deficitului  secțiunii  de funcționare  pe 
anul  2019 

Consiliul local al comunei Crasna: 
 Având în vedere:  
- referatul de aprobare a primarului cu nr.39/06.01.2020;  
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului cu nr.41/06.01.2020; 
-  avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 
- prevederile LegII nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- prevederile art. 58  alin.(1),  litera c) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi compeltările ulterioare; 
- prevederile capitolul V, punctul 5.17.3 alin.(1) lit.b)  din Ordinul nr. 3751/19.12.2019  pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019;  

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare  în sumă de  
9.655,81  lei  din excedentul bugetului local al anului 2018. 

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi 
compertimentul buget-contabilitate. 

 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 
JUDETUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
NR.39/06.01.2020. 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind aprobarea definitivă a  deficitului  secțiunii  de  funcționare  pe anul  2019 
 
 

            In baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 

În baza prevederilor capitolul V, punctul 5.15.3 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr. 
3774/19.12.2019  pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2019, care dispune astfel: 

 ”5.13.3. (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual a bugetului local  
………………………. 
b) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare 
înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al 
anilor precedenţi, până la data de 9 ianuarie 2020 inclusiv, potrivit prevederilor art. 
58 alin. (1) lit. c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (14), după caz, din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.          

  Propun  Consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 
 

PRIMAR, 

 BOGYA MIKLOS 
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ROMANIA         Aprobat: 

JUDETUL SALAJ        Primar, 

COMUNA CRASNA       Bogya Miklos 

 

 

 

R A P O R T 

PRIVIND  ACOPERIREA  DEFINITIVA  A  DEFICITULUI  SECTIUNII  DE  
FUNCTIONARE PE ANUL  2019 

 

 

            In baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 

            In baza capitolul V, punctul 5.17.3 alin.(1) lit.b)   din Ordinul nr. 3751/19.12.2019  pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019; 

           Propun  Consiliului local sa aprobe prin Hotarare, acoperirea definitiva  a deficitului sectiunii 
de functionare  in suma de  9.655,81  lei  din excedentul bugetului local al anului 2018. 

 

                                                                    CONTABIL, 

                                                             Nemeth Annamaria 

 

 


