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ROMÂNIA           
JUDEŢUL SĂLAJ                           
COMUNA CRASNA                  
CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂREA Nr.31. 
Din data de 19.04.2021. 

Privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2021 
 
 

Consiliul local al comunei Crasna; 
Având în vedere:  

- Reretatul de aprobare a primarului cu nr.3632/12.04.2021,  Raportul compartimentului buget-
contabilitate cu nr.3640/12.04.2021 cu privire la modul de fundamentare şi elaborare a 
proiectului de buget pe anul 2021 și  avizul  comisiilor de specialitate; 
Luând în considerare: 

-  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- prevederile art. 138 alin. (4) şi alin. (5) din Constituția României, revizuită;  
- prevederile art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
- prevederile art.19 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 
-  prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
- adresa Agenției Județene a Finanțelor Publice Sălaj nr.660/17.03.2021; 
- Hotărârea nr. 47 și 48 din 09.04.2021 al Consiliului județean Sălaj; 
- 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, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. La partea de venituri, se aprobă suma totala de 19.838,99 mii lei din care pe surse de venit 
se prezinta astfel : 
      1. Venituri proprii ...............................................................................................  6.044,48 mii lei 
      1.1.Incasari din impozite si taxe ..........................................................................  2.647,48 mii lei 
      1.2. Cote defalcate din impozitul pe venit-cod 04.02.01.………………………. 1.733,00  mii lei 
      1.3. Sume alocate din cote pentru echilibrare-cod 04.02.04……………………… 764,00  mii lei 
      1.4.Sume repartizata din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean -cod04.02.05… 900,00 mii lei 

  2. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adaugata pentru 
      finantarea  cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei- cod 110202…… 3.500,80 mii lei 
  3. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adaugata pentru 
      Finantarea drumurilor comunale 110205 ……………………………………    42,00  mii lei   

            4. Sume defalcate din Taxa pe  Valoarea Adaugata pentru 
   echilibrarea bugetelor locale – cod   11.02.06 …………………………..     2.663,00 mii lei 

     5.Subventii  din bugetul sanatatii pentru mediator sanitar 42.02.41 ………………. 48,00 mii lei 
     6.Subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbune cod ind 42.02.34………..    4,50 mii lei 
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     7.Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare 
       in situatii de extreme dificultate-Transa II 2020/2021 ................................................38,85 mii lei 
     8.Sume primite de la UE pentru Fondul European de Dezvoltare Rurala…………... 110,00 mii lei 
     9. Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala ………………………... 5.100,00 mii lei 
     10. Excedentul anilor precedenti pentru finantarea investitiilor ................................2.287,36 mii lei 

   Art.2. La partea de cheltuieli se aprobă suma de 19.838,99 mii lei din care suma de 11.441,63 
mii lei in sectiunea de functionare si 8.397,36 mii lei in sectiunea de dezvoltare, din aceasta suma 
2.287,36 mii lei se regaseste in contul de excedent al bugetului local la finele anului 2020.  
           A. Repartizarea  pe activitati care se finanteaza din bugetul local se prezinta astfel;         
    1.Autoritati executive – cod 51.02 .......................................................................  3.629,00 mii lei 

 din care:cheltuieli ale sectiunii de functionare……. …… …………………….  3.329,00 mii lei   
 cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare …………………………………………….  300,00 mii lei  

Reabilitarea anexei la Primaria Crasna      
    2.Alte servicii publice generale –cod 54.02 ................................................................755,40 mii lei 
 din care:-cheltuieli ale sectiunii de functionare………………………………….....755,40 mii lei 

  pentru servicii publice comunitare –cod 541000 ...................................................193,60 mii lei 
   pentru alte servicii publice generale (PSI)–cod 545000 ………………………....877,52 mii lei  

    3.Ordine publica si siguranta nationala cod 61.02..................... ............................  627,40 mii lei 
 din care:-cheltuieli ale sectiunii de functionare………. ………………………….. 612,40 mii lei  

pentru politia comunitara- cod-610304 ….………………………………………... 593,00 mii lei 
pentru alte cheltuieli in domeniul ordine publica si siguranta nationala (paza).…… 19,40 mii lei 

 cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare ………………………………………………  15,00 mii lei 
pentru politia comunitara- cod-610304 ….…………………………………………. 15,00 mii lei  

    4.Invatamant TOTAL  - cod 65.02 ......................................................................  7.598,43 mii lei 
 din care:-cheltuieli ale sectiunii de functionare………………………………….   1.098,43 mii  

transportul cadrelor didactice la si de la locul de munca (din veniturile proprii 
 ale  bugetului  local) …………………………………………………………….  48,43 mii lei 
sume pentru decontarea burselor ............................................................. …………  60,00 mii lei    
sume pentru cheltuieli materiale si servicii-total ………………………………...... 747,00 mii lei 

       (din care 45 mii lei repartizate din  surse  proprii ale bugetul local pentru reparatii curente) 
       drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale ………………………………...235,00 mii lei 
       drepturile privind stabilirea participarii in invatamantul prescolar a  
       copiilor provenind din familii defavorizate …………………………………………. 8,00 mii lei  
 cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare ……………………………………………. 6.500,00 mii lei 

  Modernizarea infrastructurii educationale in Comuna Crasna -cod 650250 ……... 720,00 mii lei 
 Gradinitia cu program prelungit , Localitatea Crasna -cod 650250 …………… 5.700,00 mii lei 
 Solutii inovative si integrate in educatie pentru copii,  

parinti si cadre didactice – cod 650250 ……………………………………………. 80,00 mii lei 
    6.Sanatate  total –cod 66.02  ……………………………………………………..  108,00 mii lei 
 din care:-cheltuieli ale sectiunii de functionare …………… …………………….. 108,00 mii lei 

 plata cheltuielilor. de personal pentru mediator sanitar…………………………… 48,00 mii lei  
Transfer din bugetul locale pentru finantarea cheltuielilor curente din  
domeniul sanatarii …………………………………………………………………. 60,00 mii lei  

    6.Cultura, recreere si religie – cod 67.02 total ........................................................  740,10 mii lei 
 din care: cheltuieli ale sectiunii de functionare…………………………………..  623,10 mii lei 
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       Biblioteca comunala ................................................................................................   58,50 mii lei 
Camine culturale …………………………………………………………………  129,60 mii lei  
Sport ......................................................................................................................    40,00 mii lei 
Parcuri si zone verzi …………………………………………………….……….  225,00 mii lei  
Tineret ...................................................................................................................   20,00 mii lei 
Servicii religioasa ………………………………………………………………... 150,00 mii lei 

 cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare ……………………… 117,00 mii lei 
       modernizare si dotare camin cultural Huseni ……………………………………... 117,00 mii lei   
    7.Asigurari si asistenta sociala - cod 68.02 ...........................................................  3.130,30 mii lei 
 din care :-cheltuieli ale sectiunii de functionare………………………………… 3.130,30 mii lei           
Asistenta sociala in caz de invaliditate  (cheltuieli de personal pentru  asistentii personali ai 
persoanlor cu handicap si indemnizatiile acestora………………………………….  2.667,50 mii lei 

    din care:  
             - repartizate din veniturile proprii ale bugetului local………………………  242,50 mii lei                       
    Ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbune ………………………………  39,30 mii lei 
   din care: - pentru beneficiarii de ajutor social…………………………………………… 34,80 mii lei 
            -pentru celelalte categorii……………………………………………………....  4,50 mii lei                
Alte ajutoare sociale (ajutoare de urgenta si centre de zi)   ……....................................... 423,50 mii lei                             
   8.Locuinte, servicii si dezvoltare publica – cod 70.02 ............ …………………….1.530,36 mii lei 
 din care :-cheltuieli ale sectiunii de functionare……… ………………………….. 285,00 mii lei 

Iluminat public si plata chelt. materiale si  prest. servicii cod 700600……….............  200,00 mii lei   
Alte servicii in domenile locuintelor ……….. …. ……………………………………... .85,00 mii lei 
 cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare  ……………… …………………………. 1.245,36 mii lei                                        

Lucrari de investitii-Extindere iluminat Public in comuna Crasna……………….. 254,14 mii lei  
Alte servicii in domenile locuintelor cod 705000 ………………………………   991,22 mii lei 

        din care:-achizitionare server .................................................................................. 12,00 mii lei 
        -avize, documentatii, studii fezabilitate aprobari, proiecte ……………………… 400,00 mii lei  
 -sistem avansat de securitate ……………………………………………………… 89,90 mii lei 
 -recarosare masina de salubrizare ………………………………………………… 66,00 mii lei 
       -Constructie hata agroalimentara in comuna Crasna ................................................423,32 mii lei          
  9.Protectia mediului  cod 74.02 total ……………..………………………………... 550,00 mii lei 
 din care: -cheltuieli ale sectiunii de functionare…..……......................................... 550,00 mii lei      

                 -salubrizare- cod 740501 …………………………… …………………. 550,00 mii lei                     
  10.Drumuri si poduri- reparatii si reabilitari- cod 84.02 ……………………….........950,00 mii lei 
 din care:-cheltuieli ale sectiunii  de functionare………………………………….. 950,00 mii lei                          

-materiale si  servicii pentru intretinere si reparatii curente drumuri…………….. 483,00 mii lei 
-reparatii trotuare in comuna Crasna …………………………………………….. 467,00 mii lei 

11.Proiecte de dezvoltare multifunctionale- cod ind 8702  ……………………………220,00 mii lei  
 din care-Cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare……………………………………. 220,00 mii lei        

      Infiintare centru multifunctional in localitatea Crasna - cod 870500 ……….……..  220,00 mii lei 
B In cadrul activitatilor finantate  integral sau partial din venituri proprii,  bugetul de venituri si 
cheltuieli se aprobă la suma totala de 6.747,31 mii lei, dupa cum urmeaza: 

             l. Invatamant total – sursa E ……………………………..... 190,00 mii lei        
             2.Sanatate- Spitalul de boli cronice Crasna –sursa  F……  6.557,31 mii lei 
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Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei şi compartimentul 
buget – contabilitate – resurse umane. 

Art.4. Prezenta se comunică cu : 
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice; 
- Trezoreria Zalău; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Compartiment buget-contabilitate – resurse umane; 
- Monitorul oficial local; 
- Dosar hotărâri. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează, 
Torma Alexandru                              Secretarul general al comunei, 
                                            Lazar Veturia 
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