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ROMÂNIA                                Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ                     Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                               Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL                

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Crasna în 

Comisia socială de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, 
construite prin ANL 

 
Consiliul local al comunei Crasna, judeţul Sălaj; 

 Având în vedere: 
-  Referatul de aprobare  a primarulu nr……….., raportul compartimentului de specialitat cu 

nr…………, avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
-  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- în conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL, actualizată ,  
- prevederile H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.152/1998 actualizată, 
- Ţinând seama de anexa nr.II al Hotărârii consiliului local nr.12/2012 privind aprobarea 

Regulamentului privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor 
de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea, 
închirierea acestora. 

- Luând în considerare prevederile art.129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit.q),  art.139 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

  În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se desemnează următorii consilieri locali din cadrul Consiliului local al comunei 
Crasna în Comisia socială de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru 
tineri, construite prin ANL, după cum urmează: 

1………………………………….. – membru 
2……………………………………- membru 
3. …………………………………..- membru supleant 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoanele desemnate la art.1. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
  -Instituţia Prefectului  judeţului Sălaj; 
  -Primarul comunei Crasna; 
  -Persoanele nominalizate la art.1; 
  -site – ul:  www.primariacrasna.ro; 
  -Dosar Hotărâri. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
Voturi: pentru:............... 

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

 
REFERAT DE APROBARE 

privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al 
comunei Crasna în Comisia socială de analiză şi soluţionare a cererilor de 

atribuire a locuinţelor pentru tineri, construite prin ANL 
 

Având în vedere faptul că în urma alegerilor locale desfășurate în data de 27 

septembrie 2020, componența Consiliului local a fost modificată, este necesar să 

desemnăm două persoane care vor fi membri titulari și un membru supleant în 

Comisia socială de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru 

tineri, construite prin ANL, astfel cum a fost stabilită structura comisiei prin anexa 

nr.II al Hotărârii consiliului local nr.12/2012 privind aprobarea Regulamentului 

privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire 

a locuinţelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea, închirierea 

acestora. 

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

art.129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit.q),  art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

propun adoptarea unei hotărâri. 

PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA         APROB 
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JUDEŢUL SĂLAJ        PRIMAR 
COMUNA CRASNA       KOVACS ISTVAN 
Nr. 

 
RAPORT 

Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei 
Crasna în Comisia socială de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a 

locuinţelor pentru tineri, construite prin ANL 
 

Având în vedere faptul că în urma alegerilor locale desfășurate în data de 27 

septembrie 2020, componența Consiliului local a fost modificată, este necesar să 

desemnăm două persoane care vor fi membri titulari și un membru supleant în 

Comisia socială de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru 

tineri, construite prin ANL, astfel cum a fost stabilită structura comisiei prin anexa 

nr.II al Hotărârii consiliului local nr.12/2012 privind aprobarea Regulamentului 

privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire 

a locuinţelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea, închirierea 

acestora. 

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

art.129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit.q),  art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

propun adoptarea unei hotărâri. 

 
Secretar general al comunei, 

Lazar Veturia 
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