
ROMÂNIA                       

JUDEŢUL SĂLAJ                    

COMUNA CRASNA      

CONSILIUL LOCAL    

HOTĂRÂREA Nr.99. 
Din data de 17.12.2013. 

privind desemnarea reprezentantului Comunei Crasna  din județul Sălaj în Adunarea  Generală a  

ASOCIAȚIEI  REGIONALE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN 

BAZINUL HIDROGRAFIC  SOMEȘ-TISA  

Consiliul local al comunei Crasna, 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului nr.11254/10.12.2013; 

- Rapoartele de specialitate  nr. 11255/10.12.2013; 

- Avizele comisiilor de specialitate nr.11256/10.12.2013; 

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

publică; 

- Prevederile  art.10 și art.30 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice; 

- Prevederile art.17, art.18,  alin.(2), articolele 21-24 și art.41, alin(1) din  Legea  nr. 241/2006 

privind serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

- Prevederile art.13,  alin.(1), art.16, alin.(1) și (2) din HG nr.855/2008 pentru aprobarea 

actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitarã 

cu obiect de activitate serviciile de utilitãți publice, și Statutul Asociației, arti.17, alin.(2) și 

(3), art.22  alin.(1). 

- Prevederile art.11, alin.(2) și ale art.36, alin.(7), lit.c), art.36, alin.(2) lit. d) și alin.(6), 

lit.a), punctul 14 din  Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

Art.1.Se desemnază dl. Torma Alexandru  în calitate de reprezentant al  Comunei Crasna în 

cadrul Asociației  Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic  Someș-

Tisa. 

Art.2.Se acordă mandat special persoanei nominalizată la articolul 1, în calitate de 

reprezentant al Consiliului Local al comunei Crasna în Adunarea Generală a Asociației pentru 

indeplinirea  atribuțiilor prevazute  la articolul 17 și articolul 22 din Statutul Asociației. 

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

Crasna. 

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 : 

-Instituția prefectului județului Sălaj; 

-Primarul Comunei Crasna; 

-Asociației  Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa; 

-site:www.primariacrasna.ro; 

-Dosar de ședință. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                

         Vincze Alexandru                                   Contrasemnează: 

                     SECRETARUL  comunei, 

                                  Lazar Veturia 


