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ROMÂNIA          Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ               Secretar general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                                                        Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.262/06.07.2022  privind aprobarea rectificării bugetului Comunei 

Crasna pe anul 2022 
Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere:  
- referatul de aprobare a primarului cu nr...,  raportul compartimentului de specialitate al aparatului de 

specialitate al primarului cu nr..... și avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi 

completările ulterioare; 
-prevederile art.45 alin.(4), art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art .3 alin (2) din O.U.G. nr. 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului 
implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19; 

- Dispoziţia Primarului comunei Crasna nr.137/10.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului comunei 
Crasna pe anul 2022; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se validează Dispoziţia Primarului comunei Crasna nr.262/06.07.2022, privind rectificarea bugetului 

comunei Crasna pe anul 2022, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, cu suma de 2,90 mii lei, după 
cum urmează:                                                                                                                                                             

-mii lei-   
Nr. crt Explicații Cod 

indicator 
Aprobat 
inițial 

Influențe Buget rectificat 

X VENITURI X X X X 
1. Subvenții de la bugetul de stat 

pentru finanțarea sănătății 
 

42.41.00 
 

 
83,08 

 

 
2,90 

 

 
85,98 

 
X TOTAL VENITURI X X 2,90 X 
X CHELTUIELI X X X X 

1. Alte instituții și acțiuni sanitare 66.50.50 
20.01.03 
20.01.09 
20.01.30 

57,38 
0,68 

31,51 
0,13 

2,90 
0,09 
2,79 
0,02 

60,28 
0,77 

34,30 
0,15 

X TOTAL CHELTUIELI X X 2,90 X 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei și compartimentul buget-

contabilitate-resurse umane. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
 -Primarul comunei Crasna; 
 -Compartiment buget – contabilitate – resurse umane; 
 -site:www.primariacrasna.ro; 
 -Dosar ședință. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
Voturi: pentru:...............împotrivă..............abţineri............... 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.. 
 

REFERAT DE APROBARE 
Privind validarea Dispoziţiei primarului nr.262/06.07.2022 privind aprobarea rectificării 

bugetului Comunei Crasna pe anul 2022 
 

 
 
 Având în vedere: 

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi compeltările ulterioare; 
-prevederile art.45 alin.(4), art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

      -prevederile art.45 alin.(4), art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art .3 alin (2) din O.U.G. nr. 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si 
plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19; 

- Dispoziţia Primarului comunei Crasna nr.262/06.07.2022 privind aprobarea rectificării 
bugetului comunei Crasna pe anul 2022; 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit.a) și 
art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi compeltările ulterioare 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma iniţată. 
 

PRIMAR, 
KOVACS ISTVAN 

 
 


	JUDEŢUL SĂLAJ               Secretar general al comunei,
	PROIECT DE HOTĂRÂRE
	REFERAT DE APROBARE

