ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.106.
Din data de 02.10.2012.

Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2012
Consiliul local al comunei Crasna:
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului cu nr.8912/02.10.2012, raportul compartimentului de resort al
aparatului de specialitate al primarului cu nr.8913/02.10.2012, avizul comisiei de specialitate a
consiliului local cu nr.8914/02.10.2012;
-prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
-prevederile art.19 alin.(2) și art.50 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi compeltările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.577/1997, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea
Programului privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de
interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile
administrativ - teritoriale cu resurse turistice și Lista de investiții, aprobată de către Ministerul
Dezvoltării Regionale și Turismului – Direcția Generală Lucrări publice;
- în baza Hotărârii nr. 111 din 28 septembrie 2012 a Consiliului Județean Sălaj;
- În baza H.G. nr.1247/2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe
elev/preșcolar/an și finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele
locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar pentru anul 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 Comunei Crasna, atât la partea de venituri cât şi la
partea de cheltuieli cu suma de 114.35 mii lei, repartizate după cum urmează:
-mii lei RON-

Nr. Explicații
Cod
Aprobat
Influențe
Buget
crt.
indicator
inițial
rectificat
X
VENITURI
X
X
X
X
1. Sume defalcate din TVA pentru
cheltuieli descentralizate
11.02.02
4064.00
-190.00
3874.00
2. Sume defalcate din TVA pentru
drumuri comunale
11.02.05
26.60
65.00
91.60
3. Subvenții pentru asfaltare drum
Crasna-Marin
42.02.09.01
500.00
239.35
739.35
X
TOTAL VENITURI
X
X
114.35
X
X
CHELTUIELI
X
X
X
X
1. Învățământ
65.02
3571.98
-190.00
3391.98
2. Drumuri și poduri
84.02
3001.05
304.35
3305.40
X
TOTAL CHELTUIELI
X
X
114.35
X
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi referentul
contabil.

Art.3.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ
instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
-Primarul comunei Crasna;
-Compartiment buget - contabilitate;
-site:wwwprimariacrasna.ro.
-Dosar Hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bartha Francisc

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

