
ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ                   

COMUNA CRASNA                 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.20. 
Din data de 26.03.2013. 

privind aprobarea Bugetului creditului intern al Comunei Crasna pe anul 2013, 

împrumut contractat conform Ordonanței de Urgență nr.3 din 30 ianuarie 2013 

privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte 

măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative 

 
Consiliul local al comunei Crasna; 

   Având în vedere expunerea de motive a Primarului Comunei CRASNA, raportul  

compartimentului de specialitate  și raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

   Ținând cont de prevederile art.39 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare; 

   Conform art.5 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea 

unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și 

modificarea unor acte normative; 

   În baza art.6 subalin.(5) lit.c) din Ordinul nr.161 al viceprim-ministrului, ministrul finnațelor 

publice și al ministrului delegat pentru buget, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor art.2-5 din O.U.G. nr.3/2013; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului local al comunei Crasna nr.7 din data de 26.02.2013 

privind aprobarea contractării unui împrumut; 

 Convenția de împrumut nr. 607.741 din 22.03.2013 și Hotărârea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale nr.2791 din 12 martie 2013; 

 În temeiul art.45 alin.(2) lit.a) și art.81 alin.(2) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1. Se aprobă Bugetul împrumutului intern al Comunei Crasna pe anul 2013, în valoare de 

682.99 lei, conform Anexei nr.I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Primarul comunei Crasna și compartimentul buget-contabilitate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. - Prezenta hotãrâre se comunicã, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei și Prefectului județului Sălaj și se aduce la cunoștința publicã 

prin afișarea la sediul primăriei Comunei Crasna, precum și pe pagina de internet 

www.primariacrasna.ro. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

      Kiss Istvan                     Contrasemnează: 

                       SECRETARUL  comunei, 

     Lazar Veturia 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA           Anexa nr.I. 

JUDEȚUL SĂLAJ                La HCL nr.20. 

COMUNA CRASNA              Din data de 26.03.2013. 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

BUGETUL ÎMPRUMUTULUI INTERN AL COMUNEI CRASNA  

PE ANUL 2013 
 

 

Nr. 

crt. 
Explicații 

Cod 

indicator 

Buget 

inițial 

X  CHELTUIELI  X  X 

1. Autorități publice executive 51.07 15.50 

2. Cultura, recreere, religie  67.07 47.66 

3. Asigurări și asistența socială  68.07. 40.36 

4. Locuințe, servicii și dezvoltare publică  70.07. 289.48 

5. Drumuri și poduri 84.07 289.99 

X  TOTAL CHELTUIELI   682.99 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

      Kiss Istvan                     Contrasemnează: 

                       SECRETARUL  comunei, 

     Lazar Veturia 

 

 


