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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.128.
Din data de 24.11.2015.

privind aprobarea acordării a 77 m3 lemn foc gratuit pentru instituțiile publice și
biserici de pe raza comunei Crasna
Consiliul local al comunei Crasna;
-

-

Având în vedere:
expunerea de motive a primarului nr.11903/24.11.2015, raportul compartimentului de
specialitate nr.11904/24.11.2015 și avizul comisiei de specialitate a consiliului local Crasna
nr.11905/24.11.2015;
prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;

prevederile Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor;
Ţinând cont de prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) şi lit e) şi ale art. 36, alin. (6), pct. 4 din
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată,
În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publică Locală,
republicată, modificată şi completată,
-

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acordarea a 77 m3 lemn de foc gratuit pentru instituțiile publice și biserici de
pe raza comunei Crasna, astfel:
Biserica Reformată Ratin 5 m3
Biserica Baptistă Ratin 3 m3
Biserica adventistă de ziua a șaptea Ratin 3 m3
Biserica Penticostală Ratin 2 m3
Biserica Baptistă a rromilor Ratin 2 m3
Biserica Ortodoxă Huseni 5 m3
Biserica Greco-catolică Huseni 3 m3
Biserica Penticostală Huseni 2 m3
Biserica Baptistă a rromilor Huseni 2 m3
Biserica Ortodoxă Marin 5 m3
Biserica Greco-catolică Marin 3 m3
Primăria Crasna 20 m3
Primăria comuni Crasna pentru Căminul Cultural Ratin 2 m3
Centru de zi Crasna 5 m3
Centru de Ratin 5 m3
Centru de zi Huseni 5 m3
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Art.2. Cu ducerea la îndeplinre a perzentei 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 hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
-Primar;
-Compartiment buget-contabilitate;
-instituțiile publice și bisericile enumerate la art.1.;
-site:www.primariacrasna.ro;
-Dosar Hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Solyom Alexandru-Ștefan

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

