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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

Avizat de legalitate,
Secretar,
Lazar Veturia

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind ințiințarea unui punct de lucru pentru SC CRSANA SERV SRL
Consiliul Local al comunei Crasna,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului cu nr………
- Raportul compartimentului de resort cu nr………..
- Avizul comisiei de specialitate .
- Cererea cu nr.21/18.01.2018 al SC CRASNA SERV SRL;
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- prevedererile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 17, art. 36 alin.2 lit.d, coroborate cu alin.5 lit.a şi alin.6 lit.a, art.37, art. 45 alin.3
şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înființarea unui punct de lucru pentru SC CRASNA SERV SRL, situat în
extravilanul comunei Crasna, zona Poiaș, jud. Sălaj, la Microstația de sortare și pretratare a deșeurilor
reciclabile.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Crasna, şi
S.C. CRASNA SERV S.R.L.
Art.3.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj, în condiţiile Legii nr.554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
-Primar;
- S.C. CRASNA SERV S.R.L
-Dosar Hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
BOGYA MIKLOS
Voturi: pentru:...............
împotrivă........
abţineri.............
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
PRIMAR
Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind ințiințarea unui punct de lucru pentru SC CRSANA SERV SRL

Având în vedere:
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
- prevedererile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
- Cererea cu nr.21/18.01.2018 al SC CRASNA SERV SRL;
În temeiul art. 17, art. 36 alin.2 lit.d, coroborate cu alin.5 lit.a şi alin.6 lit.a, art.37,
art. 45 alin.3 şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia
publică locală;
Propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată.

PRIMAR,
BOGYA MIKLOS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
Nr.

RAPORT

Privind ințiințarea unui punct de lucru pentru SC CRSANA SERV SRL

Având în vedere Cererea cu nr.21/18.01.2018 al SC CRASNA SERV SRL prin care
solicit aprobarea înființării unui punct de lucru la microstația de sortare și pretratare a
deseurilor reciclabile din extravilanul com. Crasna zona Poiaș, jud. Sălaj, fiind necesar
pentru revizuirea autorizației de mediu.
În temeiul art. 17, art. 36 alin.2 lit.d, coroborate cu alin.5 lit.a şi alin.6 lit.a, art.37,
art. 45 alin.3 şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia
publică locală;
Propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată.

VICEPRIMAR,
TORMA ALEXANDRU

