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ROMÂNIA                      
JUDEŢUL SĂLAJ        
COMUNA CRASNA      
CONSILIUL LOCAL    

 
HOTĂRÂREA Nr.61. 

Din data de 29.06.2022. 
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.5983/27.06.2022; 
-  raportul compartimentului de specialitate nr.5991/27.06.2022.; 
-  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.129.alin.(2) lit. “b” şi ”d”, alin.(4) lit.”a” şi alin.(7) lit.”a”, ”d” și ”e” 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul art.196 alin.(1) lit.a)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 
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. 

Art.2. Suma necesară decontării cheltuielilor de instruire este prevăzută în bugetul 
consiliului local pe anul 2022. 
 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. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               Contrasemnează, 

      KOCSIS EVA                                        Secretarul general al comunei 
               Lazar Veturia 
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