ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.23.
Din data de 28.02.2012.

Privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2011
Consiliul local al comunei Crasna:
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului cu nr.1810/28.02.2012, raportul compartimentului de resort al
aparatului de specialitate al primarului cu nr.1811/28.02.2012, avizul comisiei de specialitate a
consiliului local cu nr.1812/28.02.2012;
-prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
-prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
compeltările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 14 din 27.02.2012.;
- prevederile art.36 alin. (2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă majorarea bugetului local al comunei Crasna, atât la partea de venituri cât şi
la partea de cheltuieli cu suma de 7 mii lei, repartizate după cum urmează:
-mii lei RON-

Nr.
Explicaţii
Cod
Aprobat
Influenţe
Buget rectificat
crt.
indicator
iniţial
X
X
X VENITURI
X
X
1. Sume defalcate din TVA
11.02.05
19,60
7,00
26,60
pentru drumuri
X TOTAL VENITURI
X
X
X
7,00
X
X
X
X CHELTUIELI
X
1. Drumuri şi poduri
84.02
2.236,05
7,00
2.243.05
X
X
X
X
TOTAL CHELTUIELI
7,00
Art.2. Se aprobă rectificare bugetului local, după cum urmează:
-Se reduce de la capitolul 74020502- art -2019 – suma de = -100,00 mii lei
Total reduceri
=-100,00 mii lei
-Se majorează capitolul 540250 - art - 710101 cu suma de = +50,00 mii lei
- 710102 cu suma de = +50,00 mii lei
Total majorări
= +100,00 mii lei.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi referentul contabil.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
-Primarul comunei Crasna;
-Compartiment buget - contabilitate;
-site:www.primariacrasna.ro;
-Dosar Hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cseke Francisc

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

