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ROMÂNIA          
JUDEŢUL SĂLAJ           
COMUNA CRASNA                                                               
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.1. 
Din data de 31.01.2023. 

pentru validarea dispoziției primarului nr.1/09.01.2023 privind aprobarea acoperirii 
definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2022 

 
Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere:  
- referatul de aprobare a primarului cu nr.601/25.01.2023;  
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului cu 
nr.609/25.01.2023; 
-  avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- prevederile art. 58  alin.(1),  litera a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi compeltările ulterioare; 
- prevederile Capitolului V, punctul 5.16.3. (1) litera b), din Ordinul nr.4271/15.12.2022 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022; 
- dispoziția primarului nr.1/09.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar 
al secțiunii de dezvoltare 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; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se validează dispoziția primarului nr.1/09.01.2023 privind aprobarea acoperirii 
definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2022, după cum urmează: 
- se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare în sumă de  
1.122.087,74 lei  din excedentul bugetului local al anului 2021.  

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi 
compertimentul buget-contabilitate. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
 -Primarul comunei Crasna; 
 -Compartiment buget – contabilitate- resurse umane; 
 -site:www.primariacrasna.ro – Monitorul oficial local; 
 -Dosarul ședinței 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                Contrasemnează, 
    SZASZ FERENC                                                   Secretarul general al comunei 
                                                    Lazar Veturia 
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