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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.32.
Din data de 19.04.2021.

Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar 2020
Consiliul local al comunei Crasna:
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a primarului cu nr.3633/12.04.2021;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului cu
nr.3641/12.04.2021;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- prevederile art. 58 alin.(1) lit.b) 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 administrativcu 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. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar 2020, în sumă de 2.287.352,45 lei, provenite din decalajele între veniturile
și cheltuielile secțiunii de dezvoltare și secțiunii de funcționare în anul 2020, pentru finanțarea
cheltuielilor de capital, după cum urmează:
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7

Capitol bugetar si denumire obiectiv de investitii
510103- Reabilitarea anexei la Primaria Crasna
670307-Modernizare si dotare Camin Cultural Huseni
655000-Modernizarea infrastructurii educationale in
Comuna Crasna
655000-Gradinitia cu program prelungit , Localitatea
Crasna
Solutii inovative si integrate in educatie pentru copii,
parinti si cadre didactice – cod 650250
705000-Avize, documentatii, studii fezabilitate
aprobari, proiecte
870500-Infiintare centru multifunctional in localitatea
Crasna
Total:

Suma
300.000,00 lei
110.000,00 lei
720.000,00 lei
600.000,00 lei
80.000,00 lei
367.352,45 lei
110.000,00 lei
2.287.352,45
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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.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Torma Alexandru

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Lazar Veturia

