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ROMANIA           Avizat de legalitate, 
JUDETUL SĂLAJ          Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA           Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL  

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului   

bugetar pe anul 2020 
 

Consiliul local al comunei Crasna, judeţul Sălaj, 
 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.129, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările ulterioare; 
- prevederile art. 57 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice  locale şi ale Ordinului nr.1745/2002 
al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 
bugetar;  
 În temeiul art.139 şi ale art.196, lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu 
modificările ulterioare, 
 

HO T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1 - Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe anul 2020, după cum urmează:  
La venituri : 
Prevederi bugetare initiale      17.637.840,00  lei 
Prevederi bugetare definitive     20.807.750,00 lei 
Incasari realizate      17.451.868,49 lei 
La cheltuieli:        
Credite bugetare initiale      18.350.850,00  lei 
Credite bugetare definitive     21.520.760,00 lei 
Plati efectuate       15.877.523,31 lei 
Excedent aferent anului 2020    1.574.345,18  lei 
din care:  

-pentru sectiunea de functionare - la venituri   10.681.701,46  lei 
      -la cheltuieli   10.518.843,73  lei 
      -deficit          162.857,73 lei 

-pentru sectiunea de dezvoltare -la venituri   6.770.167,03  lei 
                -la cheltuieli   5.358.679,58  lei 
                -excedent                 1.411.487,45 lei      

 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi compartimentul 

buget-contabilitate-resurse umane. 
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
 -Primarul comunei Crasna; 
 -Compartiment buget – contabilitate-resurse umane; 
 -site: www.primariacrasna.ro; 
 -Dosar Hotărâri. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
 
 

Voturi: pentru:...............împotrivă........abţineri............. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr. 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
Aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2020 

 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.57 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, reglementează competența de 

aprobare a situațiilor financiare anuale a conturilor anuale de execuție a bugetului în sarcina 

consiliului local. 

Bugetul a fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii 

finanțelor publice locale, ale legii bugetului de stat pe anul 2020 și a celorlalte acte 

normative. 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre inițiat. 
 
 

PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
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ROMANIA         Aprobat, 
JUDETUL SALAJ         Primar 
COMUNA CRASNA                Kovacs Istvan 
Nr. 5590/17.05.2020. 

RAPORT 

pentru aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului   
bugetar pe anul 2020 

 

In temeiul prevederilor art.57, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile 
si completarile ulterioare . 

Propun aprobarea inchiderii exercitiului final la 31.12.2020 dupa cum urmeaza: 

La venituri : 

Prevederi bugetare initiale      17.637.840,00  lei 

Prevederi bugetare definitive     20.807.750,00 lei 

Incasari realizate      17.451.868,49 lei 

La cheltuieli:        

Credite bugetare initiale      18.350.850,00  lei 

Credite bugetare definitive     21.520.760,00 lei 

Plati efectuate       15.877.523,31 lei 

Excedent aferent anului 2020      1.574.345,18  lei 

din care:  

-pentru sectiunea de functionare - la venituri   10.681.701,46  lei 

      -la cheltuieli   10.518.843,73  lei 

      -deficit          162.857,73 lei 

-pentru sectiunea de dezvoltare -la venituri   6.770.167,03  lei 

                -la cheltuieli   5.358.679,58  lei 

                -excedent                 1.411.487,45 lei      

Propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată. 

COMPARTIMENT BUGET-CONTABILITATE-RESURSE UMANE 

INSPECTOR, 

Nemeth Annamaria 


