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ROMÂNIA           

JUDEŢUL SĂLAJ            

COMUNA CRASNA                                               

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.112. 
Din data de 17.11.2015. 

Privind aprobarea rectificării bugetului Consiliului local Crasna pe anul 2015  
 

Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere:  

-expunerea de motive a primarului cu nr.11580/16.11.2015,  raportul compartimentului de resort al 

aparatului de specialitate al primarului cu nr.11581/16.11.2015, avizul comisiei de specialitate a 

consiliului local cu nr. 11.582/16.11.2015; 

-prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

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

completările ulterioare; 

- Hotărârea consiliului județean Sălaj nr.141 din 10.11.2015; 

- prevederile art.36 alin. (2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local, sursa A, prin majorarea lui cu suma de 302,00  mii lei 

atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:        

                                                                              -Mii lei- 

Nr. 

Crt. 

Explicații Cod 

indicator 

Aprobat 

inițial 

Influențe Buget 

rectificat 

X VENITURI Sursa A X X X X 

1. SUME DEFALCATE DIN TAXA PE 

VALOAREA ADAUGATĂ PENTRU 

DRUMURI 

 

11.02.05 

 

1130.20 

 

302,00 

 

1432.20 

X TOTAL VENITURI X X 302,00 X 

X CHELTUIELI X X X X 

1. TRANSPORTURI 84.02 1.314,87 302,00 1616.87 

X TOTAL CHELTUIELI X X 302,00 X 

Art.2. Se aprobă  virările de credite bugetare, în cadrul aceluiași capitol, după cum urmează: 

-Mii lei- 

 COD INDICATOR REDUCERI MAJORĂRI 

 SURSA A   

 700600-710130 - 50.00 

 705000-810201 50.00 - 

 TOTAL 50.00 50.00 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi compartimentul 

buget-contabilitate. 
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Art.4. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei 

competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

 -Primarul comunei Crasna; 

 -Compartiment buget - contabilitate; 

 -site:wwwprimariacrasna.ro. 

 -Dosar Hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

 Solyom Alexandru-Ștefan                                 Contrasemnează: 

                       SECRETARUL comunei,           

                                                                 Lazar Veturia 
  

        
 


