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ROMÂNIA         
JUDEŢUL SĂLAJ       
COMUNA CRASNA         
CONSILIUL LOCAL       

HOTĂRÂREA Nr.37. 
Din data de 14.04.2022. 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022  
al SC CRASNA SERV  CONSTRUCT SRL  

 
Consiliul local al comunei Crasna; 

            Având în vedere: 
            -Referatul de aprobare  a primarului nr.3562/13.04.2022, Raportul compartimentului de 
resort cu nr.3576/13.04.2022 și Avizul comisiei de specialitateal consiliului local; 

- Adresa cu nr.1/11.02.2022 al SC CRASNA SERV CONSTRUCT  SRL privind 
propunerea de buget pe anul 2022; 

- Hotărârea nr.3/05.04.2022 al A.G.A. SC CRASNA SERV SRL; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

            -HCL nr.11/09.02.2022 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale, cu denumirea 
CRASNA SERV CONSTRUCT  S.R.L.; 
            Luând în considerare: 

-  prevederile art.4 alin.(1) lit.c), art.6 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - 
teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație 
majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederilor Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) si c), alin.(3) lit.d) coroborat cu art.139 alin.(1), din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;          
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

   Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al SC CRASNA SERV 
CONSTRUCT  SRL cu sediul în loc. Crasna nr.559/b jud. Sălaj şi CUI nr.45666506, conform 
anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează compartimentul buget – contabilitate şi SC 
CRASNA SERV CONSTRUCT SRL. 
            Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                        - Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 
                        - Primarul comunei Crasna: 
  - Compartimentul contabilitate; 
  - SC CRASNA SERV CONSTRUCT SRL; 
  - Monitorul oficial local ; 
  -Dosarul ședinței. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             Contrasemnează, 

      Ozsvath Ilona                                     Secretarul general al comunei 
              Lazar Veturia 
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ROMÂNIA                                    Anexa nr.1. 
JUDEŢUL SĂLAJ         Hotărârea nr.37. 
COMUNA CRASNA         din data de 14.04.2022. 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
BUGETUL  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022  
AL SC CRASNA SERV CONSTRUCT SRL 

  mii lei  
 

NR
.     

CR
T.  

VENITURI 2022 

1 Construcții, reparații și întreținere drumuri 225.00 
 TOTAL VENITURI  225.00 
   
 CHELTUIELI  

1 Cheltuieli cu piese auto si anvelope  10.00 
2 Cheltuieli cu combustibilul  38.50 
3 Cheltuieli cu obiecte de inventar  2.00 
4 Cheltuieli cu intretinere, reparatii si revizii 10.00 
5 Cheltuieli cu prime de asigurare  2.00 
6 Cheltuieli cu salarii 160.00 
7 Impozit pe venit 1% 2.25 

 TOTAL CHELTUIELI  224.75 
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