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ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ          

COMUNA CRASNA                       

CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.85. 
Din data de 05.07.2016. 

privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului “Reabilitarea 

infrastructurii tehnico-edilitare şi dezvoltarea serviciilor sociale şi culturale în 

comuna Crasna judeţul Sălaj” pentru reprezenatrea comunei Crasna în relația cu 

AFIR. 
Consiliul local al Comunei  Crasna ; 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului nr.6074/04.07.2016;  

-  Raportul  compartimentului de resort nr.6075/04.07.2016; 

- Avizul comisiei de  specialitate din cadrul Consiliului local;  

- Încheierea civilă nr.402 din data de 21.06.2016 a Judecătoriei Șimleu – Silvaniei; 

- Hotărârea Consiliului local Crasna nr.100 din data de 25.11.2008 privind instrumentarea proiectului 

integrat cu titlul “Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare şi dezvoltarea serviciilor sociale şi 

culturale în comuna Crasna judeţul Sălaj” 

- prevederile Ghidului Solicitantului Măsura 322 „Renovarea şi Dezvoltarea Satelor” din Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală 

cap.4.1 documente necesare întocmirii cererii de finanţare pct.11, a; 

- prevederile art.36 alin.(2) lit.b,c, alin.(4) lit.e,f, și art.62 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    În temeiul art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE; 

 

Art.1.Se aprobă desemnarea domnului Bogya Miklós, primarul comunei Crasna în calitatea 

de reprezentant legal al proiectului “Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare şi dezvoltarea 

serviciilor sociale şi culturale în comuna Crasna judeţul Sălaj” și pentru reprezentarea comunei 

Crasna, județul Sălaj în relația cu AFIR. 

    Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri 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 la: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- A.F.I.R. 

- Site – ul www.primariacrasna.ro; 

- Dosar hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              

      Breda Ștefan                                           Contrasemnează: 

                                         SECRETARUL comunei,           

                                                                Lazar Veturia 

 

http://www.primariacrasna.ro/

