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ROMÂNIA         Avizat de legalitate                

JUDEŢUL SĂLAJ                   Secretar 

COMUNA CRASNA                                               Lazar Veturia 

CONSILIUL LOCAL    

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea decontării unei  sume  din cheltuieli de instruire al elevilor din 

cadrul Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna  
 

Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere: 

-  expunerea de motive a primarului nr.; 

-  raportul compartimentului de specialitate nr.; 

-  avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

-      prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

 -     prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

-    prevederile art.36.alin.(2) lit. “b” şi ”d”, alin.(4) lit.”a” şi alin.(6) lit.”a” pct.4, 5 din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă decontarea unei sume din cheltuielile de instruire a elevilor din cadrul 

Liceului Tehnologic „ Cserey – Goga” Crasna care participă la „Tabăra de creaţii și tradiții”, astfel: 

pentru participanții la secțiunea ”Teatru școlar” suma de  3000 lei,  și pentru participanții la 

secțiunea ”Dans popular” suma de 3000 lei. 

Art.2. Suma necesară decontării cheltuielilor de instruire este prevăzută în bugetul 

consiliului local pe anul 2018. 

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

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

 -Primar; 

 -Compartiment buget-contabilitate; 

 -site:www.primariacrasna.ro; 

 -Dosar Hotărâri. 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

       BOGYA MIKLÓS 

Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 

abţineri............. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA 

PRIMAR 
Nr. 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
Privind aprobarea decontării unei  sume din cheltuieli de instruire al elevilor din 

cadrul Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna  
 

 

 

 În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

respectiv ale prevederile art.36.alin.(2) lit. “b” şi ”d”, alin.(4) lit.”a” şi alin.(6) lit.”a” 

pct.4, 5 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată – cu 

modificările şi completările ulterioare  propun aprobarea proiectului de hotărâre 

iniţiat. 

 

 

PRIMAR, 

 

BOGYA MIKLOS 
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ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 

COMUNA CRASNA       BOGYA MIKLOS 
Nr. 

 

 

RAPORT 
Privind aprobarea decontării  unei sume din cheltuieli de instruire al elevilor din 

cadrul Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna la „Tabăra de creaţie şi 

Tradiţii Crasna” 
 

 

 

Prin cererile cu nr.4656/14.05.2018 și nr.4942/24.05.2018  se solicită sprijin 

pentru decontarea cheltuielilor de participare a elevilor din cadrul Liceului 

Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna la „Tabăra de creaţii și tradiții” pentru 

participanții la secțiunea ”Teatru școlar” suma de 3000 lei,  și pentru participanții la 

secțiunea ”Dans popular” suma de 3000 lei. 

La secțiunea ”Teatru școlar” participă elevii din cele trei echipe de teatru: 

Amarilla, Szivarvany și Tiniomediasok, iar la seciunea ”Dans popular” elevii din 

formația de dans popular Bokreta. 

 Pentru decontarea sumei mai sus menționate este necesară adoptarea unei 

hotărâri al consiliului local în acest sens. 

 Considerăm că prin sprijinul elevilor contribuim la păstrarea tradițiilor și la 

dezvoltarea culturii din comuna noastră, fapt pentru care proiectul de hotărâre este 

necesar și oportun. 

 Propun aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat de primar. 

 

Viceprimar, 

Torma Alexandru 
 


