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ROMÂNIA                

JUDEŢUL SĂLAJ                      

COMUNA CRASNA         

CONSILIUL LOCAL       

 

HOTĂRÂREA Nr.22. 
Din data de 05.04.2013. 

Privind adoptarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2013 

 
Consiliul local al comunei Crasna; 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive a primarului cu nr.3351/05.04.2013; 

-  Raportul compartimentului financiar contabil înregistrat la nr.3352/05.04.2013 cu privire la 

modul de fundamentare şi elaborare a proiectului de buget pe anul 2013, 

-  avizul  comisiei de specialitate cu nr.3353/04.04.2013 cu privire la proiectul de hotărâre a d-lui 

Primar privind propunerea de aprobare a bugetului Comunei Crasna pe anul 2013; 

Luând în considerare: 

-  prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

-  prevederile art.19 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

-  prevederile Legii nr. 5 din 2013 a bugetului de stat pe anul 2013; 

-  Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 24 din 22.03.2013; 

- Deciziile nr.74,75 din 26.02.2013 și nr.79,80 din 05.03.2013 ale Directorului Direcţiei Generale a 

Finanţelor Publice Sălaj; 

- prevederile art.36 alin. (2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă bugetul Comunei Crasna pe anul 2013 la suma de 14.832 mii lei la partea de 

venituri, din care: 

1. Venituri proprii .............................................................................................2.376.50 mii lei 

2. Cote defalcate din impozitul pe venit  - cod 04.02.01………………….…….   912,00 mii lei               

3. Sume alocate  de Consiliul județean  pentru echilibrarea 

  bugetelor locale  cod  04.02.04…………………………………………………981,00 mii lei 

4. Sume defalcate din Taxa  pe Valoarea Adaugată  pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunei – cod 11.02.02 ............................................4.202,00 mii lei 

5. Sume defalcate din Taxa pe  Valoarea Adaugată pentru  

finanțarea cheltuielilor pentru  drumuri și poduri – cod 11.02.05 ...........................53,50 mii lei 

6. Sume defalcate din Taxa pe  Valoarea Adaugată pentru  

 echilibrarea bugetelor locale – cod   11.02.06 .....................................................550,00 mii lei     

7. Subvenții pentru încălzirea locuintâței - cod -42.02.34…………….…………..300,00 mii lei 

8.Subvenții  din bugetul sănătății pentru mediator sanitar 42.02.41………………..15,00 mii lei 

9.Subvenții din bugetul AFM-pentru proiecte mediu -430220 ……………....…2.499,00 mii lei 

Fonduri nerambursabile UE prntru proiecte FEADR……...…. ……………..…2.943,00 mii lei  

Art.2. Veniturile proprii se detailează pe surse, astfel: 

a) impozit pentru transferul patrimoniului personal ……………………….25 mii lei 

b) impozit pe clădiri  de la persoane fizice  ..............................................150 mii lei 
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c) impozit pe clădiri de la persoane juridice ...............................................200 mii lei 

d) impozit pe terenuri de la persoane fizice ................................................100 mii lei 

e) impozit pe terenuri de la persoane juridice .............................................  20 mii lei 

f) impozitul pe terenul extravilan  ............................................................ 220 mii lei  

g) alte impozite și taxe  pe proprietate ........................................................  25 mii lei 

h) impozit pe spectacol………………………………………….…..…………2 mii lei   

i) taxa mijloc de transport persoane fizice ................................................. 350 mii lei 

j) taxa mijloc de transport persoane juridice ................................................ 50 mii lei 

k) taxe pentru eliberarea de licențe  și autorizații de funcționare ………..…. . 25 mii lei 

l) alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor .......... 25 mii lei 

m) alte impozite și taxe ................................................................................3,5 mii lei 

n) venituri din concesiuni  și închirieri ....................................................... 180 mii lei 

o) venituri din prestări de servicii – PSI, Paza obștească.............................. 360 mii lei 

p) alte venituri din prestări de servicii……………………………… ……. …..1 mii lei  

q) taxe extrajudiciare de timbru  ...................................................................40 mii lei  

r) venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor 

  în vigoare ..............................................................................................600 mii lei  

Art.3. La partea de cheltuieli se aprobă suma de 14.832  mii lei, din care 122 mii lei se regăsește 

în fondul de rezerva bugetară.   

A.Repartizarea  pe activități care se finanțează din bugetul local se prezintă  astfel: 

1.Autorități executive – cod 51.02 ..............................................................1.359 mii lei 

      din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare……….………1.359 mii lei                

2.Alte servicii publice generale –cod 54.02 ....................................................352 mii lei 

      din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare……………….   352 mii lei 

      din care:- servicii publice comunitare –cod 54.02.10 ......................... 100 mii lei 

        - alte servicii publice generale (PSI)–cod 54.02.50 ................252 mii lei   

3.Tranzacții privind datoria publică (Dobânzi și comisione) 55.02………..…140 mii lei 

    din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare………………… 140 mii lei 

4.Ordine publică și siguranța națională cod 61.02.........................................460 mii lei 

       din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare………………..  460 mii lei 

   din care:-Poliția locală- cod-61.02.03.04…………...……………   280 mii lei 

            -Alte cheltuieli în domeniul ordine publică și siguranța 

             națională (paza) cod-61.02.50…………..…………………  180 mii lei 

5.Învățământ TOTAL  - cod 65.02 ............................................................ 3.528 mii lei 

 din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare……………………. ……..3.528 mii lei 

            din care: -sume pentru finanțarea cheltuielilor de personal..………2.902 mii lei 

     - sume pentru decontarea burselor (din bugetul local)...……  5 mii lei 

  - sume pentru decontarea transp. cadrelor didactice (din bugetul 

   local)……………………………………………………..   10 mii lei 

  -sume conform Hot.  judecătorești pentru plata salariilor..  140 mii lei 

  -sume pentru cheltuieli materiale și servicii, chirii  total … 471 mii lei 

   (din care 40 mii lei  repartizate din bugetul local, 30 mii lei 

   pentru Liceul Tehnologic pt. combustibil transp copii și 

  10 mii lei pentru Școala Ratin – chirie-)    

 6.Sănătate   total –cod 66.02  …………………………………………………55.00  mii lei 

   din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare – pentru plata 
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            cheltuielilor de personal pentru mediatorul sanitar…15.00 mii lei 

       -cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare – pentru  

            cofinanțare lucrări de investiții  la spital……………  40.00 mii lei             

7.Cultura, recreere și religie – cod 67.02 total .......................................474.00 mii lei 

     din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare……….… ……278.00 mii lei 

              -cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare……….……………196.00 mii lei 

  din care: - Biblioteca comunală ............................................26.00 mii lei 

   - Cămine culturale , din care……………..…………..298.00 mii lei 

        - fonduri FEN M.322 priect FADR-………….…..196,00 mii lei         

    -Sport ...........................................................................30.00 mii lei                                                                                

-Materiale de intreținere, prestări  de servicii pentru 

 parcuri și zone  verzi............................………………70.00 mii lei 

       -Servicii religioase ………………………………………..  50.00 mii lei 

8.Asigurări și asistența socială  - cod 68.02 ......................................1998.00 mii lei 

din care :-cheltuieli ale secțiunii de funcționare………….….  1735.00 mii lei 

      -cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare ……………….….263.00 mii lei 

       (reprezintă cheltuieli din fonduri UE pt. proiecte 

       FEADR-pentru centru de zi Crasna) M 322 FEN 

            din care:-Transfer  pentru Centrul de îngrijire și asistență pentru 

                      persoanele în vârstă și persoanele cu handicap …………..……..600.00 mii lei                                                                                           

        -Asistența socială în caz de invaliditate, 

       (cheltuieli de personal pentru  asistenții personali ai 

        persoanelor cu handicap-520 mii lei și  132 mii lei 

        indemnizații de însoțitor)……………………………..…..652.00 mii lei   

        -Asistența socială pentru familie și copii în centre – 

         Cod-680206 din fond  UE – FEN Masura 322 și 

         cofinanțare de la Cons. Județean  și local…… ……… …416.00  mii lei 

        -Subvenții pentru încălzirea locuinței cu lemne și cărbune 

        pentru familiile și persoanele altele decât cele beneficiare  

        de Legea 416/2001-cod  68.02.15.01……… ………..…  300.00 mii lei 

        -Alte ajutoare sociale (ajutoare de urgență)……………....   30.00 mii lei 

9.Locuințe, servicii și dezvoltare publică – cod 70.02 ..............................1474.00 mii lei 

din care :-cheltuieli ale secțiunii de funcționare……………………. 760.00 mii lei 

         -cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare……………………….. 714.00 mii lei  

 din care:-Iluminat public și plata cheltuielilor materiale și  prestare 

           servicii cod 70.02.06……………………............................  270.00  mii lei 

          -Proiect FEADR alimentarea cu apă Ratin și Huseni 

           Cod 70020501………………………………………….….. 561.00  mii lei 

           -Avize, documentații, aprobări, proiecte-cod 700250 ….…..150.00  mii lei 

          -Rambursări de credite aferente datoriei publice 

           interne locale –la CEC BANK, BCR și MFP  

           cod 700250…………………………………………......…..   360.00 mii lei 

          -Alimentarea cu apă Crasna- cod 70020501- pentru plata 

           factură restantă………………………………………………….3.00 mii lei 

          -Alte cheltuieli în domeniul locuințelor ANL – 

           Cod ind. 70020330 …………………………..………………  30.00 mii lei 
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          -Alte cheltuieli de intreținere și funcționare gospo- 

           dăria comunală – cod ind 700250………………….………  100.00 mii lei  

10.Protecția mediului  cod 74.02 total …………………….…………….2048.00 mii lei 

din care:-cheltuieli ale secțiunii de funcționare……………298.00 mii lei 

         -cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare………………1750.00 mii lei      

                din care-Pentru proiectul Dezvolatrea colectării selective 

                         a deșeurilor din Microregiunea Valea Crasnei 

                         cod 74.02.05.02 pentru restituirea datoriei, (din care 

                         200 mii lei TVA la comunele asociate la proiect și  

                         98 mii lei completare la cele 402 mii lei propuse  în  

                         proiectul de buget al împrumuturilor interne) ……………… 298.00 mii lei  

                        -Canalizarea și tratarea apelor reziduale- cod 74.02.06 

                         pentru proiectul FEADR din fonduri FEN canalizarea  

                          localității Ratin și Huseni Măsura 322………………...….. 1700.00 mii lei 

                        -Canalizare Crasna – plăți restante …………………………….50.00 mii lei 

11.Drumuri și poduri- reparații și reabilitări- cod 84.02 …………… 323.00 mii lei 

   din care:-cheltuieli ale secțiunii  de funcționare…………….  100.00 mii lei 

            -cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare …………….…..  223.00 mii lei 

din care:- Intrețineri și reparații curente  drumuri …………100.00  mii lei 

                          -Modernizare străzi în Crasna, proiect FADR Măsura 

                           322, Fonduri nerambursabile…………………….…………..  223.00 mii lei 

12.Proiecte de dezvoltare multifuncționale- cod ind 870205……… 2499.00 mii lei 

                 Din care-Cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare………………2499.00 mii lei 

                 din care:- Canalizare Marin și extindere Canalizare și Alimentare 

                           cu apă Crasna- proiect finanțat prin AFM, finanțare  

                           nerambursabilă………………….…………………….2499.00 mii lei  

13.Fond de rezerva bugetară ………………………………………..  122.00 mii lei  

B. În cadrul activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și a celor finanțate numai din 

venituri proprii, bugetul de venituri și cheltuieli se apribă la suma de  4392.19 mii lei, după cum urmează: 

             l. Învățământ total – cod 65.10 …………………………..... .……..140.00 mii lei        

                 din care- Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna…….……… 60.00 mii lei 

                         -Gradinița cu program prelungit  Crasna…………..….…… 80.00 mii lei 

             2.Sănătate- Spitalul Crasna –cod 66.10………………….….….. 2.452.19 mii lei 

             3.Cultura, recreere și religie- cod 67.10………………….…...…..  250.00 mii lei 

             4.Asistența acordată persoanelor vârstnice – 

        CIAPVPH Crasna- cod 68.10……………….………….……1.350.00 mii lei 

             5.Locuințe, servicii și dezvoltare publică –cod 70.10…..…..……. 200.00 mii lei. 

C. Se aprobă majorarea bugetului împrumuturilor interne cu suma de  402 mii lei  și repartizarea 

acestei  sume la capitolul Colectarea, tratarea și distrugerea  deșeurilor – cod indicator  74020502,  pentru 

restituirea sumei  primite pentru finalizarea proiectului Colectarea selectivă a deșeurilor în microregiunea 

Valea Crasnei. 

  Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei şi compartimentul 

buget - contabilitate. 

Art.5. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei 

competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Art.6. Prezenta se comunică cu : 
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- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Direcţia Generală a Finanţelor Publice; 

- Trezoreria municipiului Zalău; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Compartiment contabilitate; 

- Site- ul: www.primariacrasna.ro; 

- Dosar hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

      Kiss Istvan                     Contrasemnează: 

                       SECRETARUL  comunei, 

             Lazar Veturia 

 


