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ROMÂNIA         

JUDEŢUL SĂLAJ        

COMUNA CRASNA                                               

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.16. 
Din data de 29.03.2022. 

Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022  
Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere:  

-  Referatul de aprobare a primarului nr.2562/22.03.2022,  raportul compartimentului de resort al 

aparatului de specialitate al primarului cu nr. 1476/01.03.2022, avizul comisiei de specialitate; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-    prevederile art.19 alin.(2), art.49 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-   adresa Inspectoratului Scolar Judetean Salaj nr. 1073/16.02.2022; 
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 aprobă rectificarea bugetului local, prin majorarea lui cu suma de 89 mii lei, atât la 

partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, repartizate după cum urmează:  
                                                                        -  MII LEI- 

Nr. 

crt 

Explicații Cod 

indicator 

Aprobat 

inițial 

Influențe Buget 

rectificat 

X VENITURI X X X X 

1. Sume defalcate din TVA pentru 

finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul 

comunelor, orașelor, municipiilor : 

– Cheltuieli prevăzute la art. 104 

alin. 2. Lit.b) -d) din Legea 

educației naționale nr.1/2011-

Învățământ 

 

11.02.02 

 

3.927,00 

 

 

 

670,00 

 

 

89,00 

 

 

 

89,00 

 

4.016,00 

 

 

 

759,00 

X TOTAL VENITURI X X 89,00 X 

X CHELTUIELI X X X X 

1. Învățământ 65.02 din care: 

65.02.04.02-20.01.03 

65.02.04.02-20.01.30 

65.02.04.02-20.13.00 

1.242,00 

225,00 

127,00 

3,00 

89,00 

70,00 

9,00 

10,00 

1.331,00 

295,00 

136,00 

13,00 

X TOTAL CHELTUIELI X X 89,00 X 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi 

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:wwwprimariacrasna.ro. 

 -Dosarul ședinței. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                         Contrasemnează, 

      Ozsvath Ilona                                        Secretarul general al comunei 

                                 Lazar Veturia 


