
ROMÂNIA                            

JUDEŢUL SĂLAJ               

COMUNA CRASNA                           

CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.70. 
Din data de 29.10.2014. 

Privind propunerea trecerii Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane  

Vârstnice și Persoane cu Handicap Crasna din responsabilitatea administrativă și 

financiară a Consiliului local Crasna în responsabilitatea administrativă și 

financiară a Consiliului Județean Sălaj – Direcția Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sălaj 
  

 Consiliul local al comunei Crasna, întrunit în şedinţă ordinară, în exercitarea atribuţiilor sale; 

 Având în vedere: 

-  Expunerea de motive a  primarului comunei Crasna cu nr.9664/23.10.2014;  

- Raportul secretarului înregistrat la nr.9665/23.10.2014; 

-  raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local înregistrat la 

nr.9666/23.10.2014; 

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

publică, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

- prevederile art.59
1
 din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.51 alin.(5) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.36 alin.(2) lut.a)șid), alin.(3) lit.b), alin.(6) lit.a) pct.2, din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi; 

 În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Propune trecerea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice și 

Persoane cu Handicap Crasna din responsabilitatea administrativă și financiară a Consiliului local 

Crasna în responsabilitatea administrativă și financiară a Consiliului Județean Sălaj – Direcția 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj. 

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

Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei 

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

 Art.4. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Consiliului Județean Sălaj – Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane  Vârstnice și Persoane cu Handicap Crasna 

- Site: www.primariacrasna.ro; 

- Dosar hotărâri. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

            Breda Ștefan                                       Contrasemnează: 

                           SECRETARUL  comunei, 

                                                                                          Lazar Veturia 


