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ROMÂNIA                    

JUDEŢUL SĂLAJ                     

COMUNA CRASNA               

CONSILIUL LOCAL         

HOTĂRÂREA Nr.47. 
Din data de 20.09.2018. 

Privind  completarea anexei Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.34/31.07.2018 

privind  aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în 

acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie) 
Consiliul local al comunei Crasna 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului cu nr.8061/18.09.2018, Raportul compartimentului de 

specialitate cu nr.8062/18.09.2018 și Avizul comisiei de specialitate; 

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

publică; 

-  Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu modificările 

şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 292/2011 privind Legea asistenţei sociale; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

compeltările ulterioare; 

- prevederile art.2 din Legea nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată; 

- prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale;  

- prevederile  art. 36, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a” pct.2 din Legea nr.215/2001 privind 

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

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. Se aprobă completarea anexei Hotărârii consiliului local al comunei Crasna 

nr.34/31.07.2018 privind  aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor 

sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie) cu nr. crt.16, după cum urmează: 

Nr. 

Crt 
Numele şi prenumele soţiilor Domiciliu 

Data oficierii 

căsătoriei 

Suma aprobată 

-lei- 

16. 
MURANYI ALEXANDRU- 

BANYAI MARTA 

CRASNA NR.269 25.11.1968 
200 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 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; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Contabilitate; 

- Cetăţenii comunei prin afişare; 

- Dosarul şedinţei. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ 

    Dimeny Alexandru                     Secretarul comunei Crasna, 

                                          Lazar Veturia 


