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ROMÂNIA                                  Avizat de legalitate 

JUDEŢUL SĂLAJ                                Secretarul general al comunei, 

COMUNA CRASNA                                                 Lazar Veturia 

CONSILIUL LOCAL           

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 10287/21.10.2019. 

Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare  
 

Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare a primarului cu nr.10288/21.10.2019;  

- raportul compartimentului de specialitate cu nr.10294/21.10.2019; 

- avizul comisiei de specialitate a consiliului local . 

-  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

- prevederile art.5 alin.(3), art.26 alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), alin.(7) lit. a), d), e) și art.139 

alin.(3) lit. a), art.196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare în sumă de 1500 lei  a elevilor din 

echipa de teatru Tinikomediások din cadrul Liceului ”Cserey-Goga” Crasna” care au participat la 

Festivalul Internațional de Teatru Amator ”Manézs” ediția a VI -a  organizat la Tiszaújváros și în 

sumă de 2500 lei formației de dansuri populare Bokreta care participat la festivalul organizat la 

Pecica, județul Arad. 

Art.2. Sumele necesare decontării cheltuielilor  prevăzute la art.1 sunt prevăzute în bugetul 

Comunei Crasna pe anul 2019. 

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

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

 -Primarul comunei Crasna; 

 -Compartiment buget-contabilitate; 

 -Dosarul ședinței. 

 

    

                                                                INIŢIATOR, 

PRIMAR 

BOGYA MIKLÓS 

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

împotrivă........ 

abţineri............. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA 

PRIMAR 
Nr.10288/21.10.2019. 

 

REFERAT DE APROBARE 
Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare 

 

 

 

 Având în vedere prevederile: 

- art.5 alin.(3), art.26 alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), alin.(7) lit.a), d), e) și art.139 alin.(3) 

lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind codul 

administrativ  

- cererea cu nr.9888/08.10.2019 a Liceului tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna 

prin care solicită decontarea transportului în sumă de 1500 lei a elevilor din echipa de 

teatru ”Tinikomédiások” din cadrul Liceului care a participat la Festivalul 

Internațional de Teatru Amator ”Manézs” ediția a VI -a  organizat la Tiszaújváros, 

unde au obținut  calificativul de Bronz. 

- cererea cu nr.10264/18.10.2019 prin care se solicită decontarea transportului  

în sumă de 2500 lei formației de dansuri populare Bokreta care a participat la 

festivalul organizat la Pecica, județul Arad. 

 

 Propun aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat. 

 

 

PRIMAR, 

 

BOGYA MIKLÓS 
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ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 

COMUNA CRASNA           BOGYA MIKLOS 
NR.10294/21.10.2019. 

 

 

RAPORT  

Privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare 
 

 

 

Având în vedere cererea cu 9888/08.10.2019 a Liceului tehnologic ”Cserey-

Goga” Crasna prin care solicită decontarea transportului în sumă de 1500 lei a 

elevilor din echipa de teatru ”Tinikomédiások” din cadrul Liceului care a participat la 

Festivalul Internațional de Teatru Amator ”Manézs” ediția a VI -a  organizat la 

Tiszaújváros, unde au obținut  calificativul de Bronz Considerăm că proiectul de 

hotărâre este necesar și oportun pentru dezvoltarea culturii și a educației pe raza 

comunei Crasna și cererea cu nr.10264/18.10.2019 prin care se solicită decontarea 

transportului  în sumă de 2500 lei formației de dansuri populare Bokreta care a 

participat la festivalul organizat la Pecica, județul Arad. 

 

 Propun aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat de primar. 

 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 

VINCZE ALEXANDRU 

 

 

 

 

 


