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

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea utilizării   excedentului  anual  al   bugetului  local rezultat la 
încheierea exerciţiului bugetar 2019 

 
Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere:  
-  Referatul de aprobare a primarului cu nr.;  
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului cu nr..; 
-  avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- prevederile art. 58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi compeltările ulterioare; 
- prevederile art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar 2019, in suma de 713.007,27 lei, care reprezintă prefinanțare încasat de la 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) în cursul anului 2017 pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, proiect: “Modernizarea infrastructurii educaționale în comuna 
Crasna, județul Sălaj”. 
 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi 
compartimentul buget-contabilitate-resurse umane. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
 -Primarul comunei Crasna; 
 -Compartiment buget – contabilitate- resurse umane; 
 -Cetăţenii comunei prin afişare. 
 -Dosar Hotărâri. 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
BOGYA MIKLOS 

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

împotrivă........ 
abţineri............. 
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ROMÂNIA 
JUDETUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
NR..  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind aprobarea utilizării   excedentului  anual  al   bugetului  local rezultat la 
încheierea exerciţiului bugetar 2019 

 
 

           În conformitate cu prevederile art. 58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi compeltările ulterioare propun 
utilizarea excedentului anual al bugetului  local rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar 2019, in suma de 713.007,27 lei, care reprezinta prefinantare incasat de la 
Agentia pentru finantarea investitiilor rurale ( AFIR) in cursul anului 2017 pentru 
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare , proiect: “Modernizarea infrastructurii 
educationale in comuna Crasna, judetul Salaj”. 
           Propun  Consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 
 

PRIMAR, 

 BOGYA MIKLOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANIA         Aprobat: 
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JUDETUL  SALAJ        Primar, 

COMUNA CRASNA             Bogya Miklos 

 

                                                                    R A P O R T 

 

                 Privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Crasna din anul 2019 

 

                        In  conformitate  cu prevederile   art. 58  alin.(1)    din Legea nr.  273/2006  privind  
finantele  publice  locale, asa cum a fost  modificata  si   completata   prin  Ordonanta  de  Urgenta  
a Guvernului   Romaniei  nr. 63/2010, propun aprobarea  utilizarii   excedentului  anului 2019  al 
bugetului   local  in suma de 713.007,27 lei, care reprezinta prefinantare incasat de la Agentia 
pentru finantarea investitiilor rurale ( AFIR) in cursul anului 2017 pentru finantarea cheltuielilor 
sectiunii de dezvoltare , proiect: “Modernizarea infrastructurii educationale in comuna Crasna, 
judetul Salaj”. 

                         

                                                                   CONTABIL,  

                                                                Nemeth Annamaria 

 

 


