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ROMANIA         Avizat de legalitate  
JUDETUL SALAJ                             Secretar 
COMUNA CRASNA                                     Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL  
 
 

PROIECT DE HOTARÂRE 
privind desemnarea domnului Bogya Miklós – primarul comunei Crasna pentru a 

reprezenta comuna Crasna în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Crasna - Meseşenii de Jos” județul Sălaj,  precum şi pentru a face parte din  

Adunarea Generală și în Consiliul de Administraţie  a Asociaţiei 
 

Consiliul Local al comunei Crasna; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui primar cu nr………………; 
- raportul compartimentului de resort cu nr…………….; 
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

compeltările ulterioare; 
- prevederile art.1. alin (2) lit.”c”, art. 11, art.12, art.13  şi art. 36 alin.(2) lit.”e”, alin.(7) 

lit.”c” din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, republicată; 
 

HOTĂREŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă desemnarea domnului Bogya Miklós primarul comunei Crasna pentru a 
reprezenta comuna Crasna în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Crasna - Meseşenii 
de Jos” județul Sălaj,  precum şi pentru a face parte din  Adunarea Generală și în Consiliul de 
Administraţie  a Asociaţiei. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Crasna. 
Art.3. Prezenta hotărîre se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj, 
- Primarul comunei Crasna; 
- Site: www.primariacrasna.ro; 
- Dosarul ședinței. 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

BOGYA MIKLÓS 
                                                                                                    Voturi: pentru:........... 

împotrivă........ 
abţineri............. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.. 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind desemnarea domnului Bogya Miklós – primarul comunei Crasna pentru a reprezenta 

comuna Crasna în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Crasna - Meseşenii de Jos” 
județul Sălaj,  precum şi pentru a face parte din  Adunarea Generală și în Consiliul de 

Administraţie  a Asociaţiei 
 
 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000, la nivelul 

Județului Sălaj s-a constituit Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Crasna - 

Meseşenii de Jos”, judeţul Sălaj în care  Comuna Crasna are calitatea de membru 

fondator.  Asociaţia are ca scop realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de 

interes zonal şi regional şi furnizarea în comun a unor servicii publice locale de 

calitate şi eficiente. Asociaţia are ca misiune stimularea şi sprijinirea creşterii 

prosperităţii zonei şi a bunăstării cetăţenilor acesteia. 

Având în vedere faptul că în urma alegerilor locale desfășurate în data de 5 

iunie 2016 s-a modificat conducerea comunei, în conformitate cu prevederile 

statutului Asociației este necesar să modificăm reprezentantul comunei Crasna în 

cadrul Asociației, precum și în Adunarea generală și în Consiliul de administrație. 

În acest sens, având în vedere prevederile mai sus menționate, precum și cele 

ale art.36 și 37 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri. 

PRIMAR, 

BOGYA MIKLOS 
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ROMÂNIA          APROB 
JUDEȚUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA          BOGYA MIKLOS 
Nr.. 

 
 

RAPORT 
privind desemnarea domnului Bogya Miklós – primarul comunei Crasna pentru a reprezenta 

comuna Crasna în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Crasna - Meseşenii de Jos” 
județul Sălaj,  precum şi pentru a face parte din  Adunarea Generală și în Consiliul de 

Administraţie  a Asociaţiei 
 
 

Având în vedere faptul că în urma alegerilor locale desfășurate în data de 5 

iunie 2016, componența conducerii comunei a fost modificată, în conformitate cu 

prevederile statutului Asociației este necesar să modificăm reprezentantul comunei 

Crasna în cadrul Asociației, precum și în Adunarea generală și în Consiliul de 

administrație. 

În acest sens, având în vedere prevederile mai sus menționate, precum și cele 

ale art.36 și 37 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri. 

Secretar, 

Lazar Veturia 

 
 

 

 


