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ROMÂNIA            

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA         

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.55. 
Din data de 05.09.2017. 

Privind luare act de demisia administratorului SC CRASNA SERV SRL 
 

Consiliul Local al comunei Crasna, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive  a primarului cu nr.8944/01.09.2017; 

- Raportul compartimentului de resort cu nr.8945/01.09.2017; 

- Avizul comisiei de specialitate; 

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

publică;     

Luând în considerare: 

- Hotărârea AGA  al SC CRASNA SERV SRL nr.3 din data de  23.08.2017; 

- prevedererile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

În temeiul 36 alin.(2) lit.a, alin.(3) lit.c), art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, 

privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

    Art.1.  Se ia act de demisia domnului Bodizs Tiberiu din calitatea de administrator al S.C.Crasna 

– Serv S.R.L., inregistrata la societate sub nr.  315 / 14.08.2017. 

   Art.2.  Se revoca dl. Bodizs Tiberiu din functia de administrator al S.C. Crasna – Serv S.R.L. 

   Art.3.  Se numește ca administrator al S.C. Crasna – Serv S.R.L. d-nul Nyeste Arpad, cetățean 

român, nîscut la data de 27.02.1968, în localitatea  Crasna , județul Sălaj, domiciliat în sat. Crasna, 

nr.1199, Județul Sălaj, avand CNP 1680227312956, posesor al C.I. seria SX 215723, eliberat de SPCLEP 

Crasna la data de 26.02.2009, până la numirea Consiliului de Administrație al S.C. Crasna – Serv S.R.L. 

    Art.4. Se împuternicește pe d-ul Mitruly Sandor,  posesor al C.I. seria SX nr. 322446 eliberatade 

SPCLEP Crasna  la data de  26.06.2013 , C.N.P. 1871007312531, în vederea înregistrării prezentei 

hotărâri și a efectuării mențiunii aferente la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj. 

Art.5.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj, în condiţiile Legii nr.554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

 -Primar; 

- S.C. CRASNA SERV S.R.L. 

 -Dosar Hotărâri. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ, 

 Chirilă Ioan                                     Secretarul comunei, 

                                                                                                                    Lazar Veturia 

 


