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

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 
Crasna 

 
Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. ........... din ................ întocmit de către iniţiatorul proiectului de 

hotărâre; 
- Raportul de specialitate  întocmit de către secretarul general al comunei, înregistrat sub nr. 

.......... din  .................2020; 
Luând în considerare: 

- Ordinul Prefectului Județului Sălaj nr.475/05.11.2020 privind constatarea îndeplinirii 
condișiilor legale de constituire a  Consiliului local al comunei Crasna; 

- prevederile art. 124  din din  Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.21/30.04.2020 privind 
revizuirea și  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului local al 
comunei Crasna; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Â R Ă Ș T E: 
 

 Art. 1. Se organizează 3 comisii de specialitate ale Consiliului local al 
comunei Crasna, județul Sălaj în principalele domenii de activitate, după cum urmează: 

a) Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură , amenajarea 
teritoriului şi urbanism, formată din 5 membri. 

b) Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sanătate şi familie, 
protecţie copii, tineret şi sport, formată din 5 membri. 

c) Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia 
mediului şi turism, formată din 5 membri. 

Art.2. Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Crasna, județul 
Sălasj vor avea următoarea componenţă: 
1. Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură , amenajarea teritoriului şi 

urbanism, formată din 5 membri: 
Preşedinte:  Vincze Alexandru U.D.M.R. 
Secretar:  Pop Florian  P.S.D. 
Membru:  Torma Alexandru        U.D.M.R. 
  Szasz Ferenc  U.D.M.R. 
  Suto Attila  U.D.M.R.    
2. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sanătate şi familie, protecţie 

copii, tineret şi sport, formată din 5 membri: 
Preşedinte:  Ozsvath Ilona   U.D.M.R. 
Secretar:  Kocsis Eva.  U.D.M.R. 
Membru:  Kiss Attila   U.D.M.R. 



Intern 
 

 
 

  Cseke Zoltan  U.D.M.R. 
Bartha Francisc AMT-EMSZ    

3. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi 
turism, formată din 5 membri: 

Preşedinte:       Katona Ibolya  U.D.M.R. 
Secretar:  Kiss Istvan  U.D.M.R.  
Membru:  Bodizs Zoltan  U.D.M.R.    

Sîrca Constantin. P.N.L.     
Pap Sandor  AMT-EMSZ 

 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului-Judeţul Sălaj; 
- Persoanele prevăzute la art. 1;  
- Monitorul oficial local; 
- Dosarul şedinţei. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVÁN 
 

                                                                                                                        Voturi: pentru:............... 
împotrivă........ 

abţineri............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R O M Â N I A 
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JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.  ............  din .............2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind propunerea de constituire a comisiilor pe domenii de specialitate  

ale Consiliului local al comunei Crasna  
 
 
 
 In conformitate cu prevederile art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile și completările ulterioare, după constituire consiliul local îşi organizează comisii de 
specialitate, pe principalele domenii de activitate. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai 
consilierii locali. 
 La nivelul autoritătii deliberative al comunei Crasna au funcţionat 3 comisii de specialitate, 
constituite pe domenii de activitate, după cum urmează : 
 

1. Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură , amenajarea teritoriului 
şi urbanism, formată din 5 membri. 

2. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sanătate şi familie, 
protecţie copii, tineret şi sport, formată din 5 membri. 

3. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului 
şi turism, formată din 5 membri. 

 
Fată de cele prezentate propun membrilor Consiliului local, ca în mandatul 2020-2024  

autoritatea deliberativă să fie organizată în cele trei comisii de specialitate, urmând ca modul de 
stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri, precum şi componenţa nominală a acestora 
să fie stabilită prin hotărâre, cu respectarea configuraţiei politice de la alegerile locale din 
27.09.2020. 
 
 

PRIMAR, 

KOVACS ISTVÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R O M Â N I A           APROB 
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JUDEŢUL SĂLAJ          PRIMAR 
COMUNA CRASNA          KOVACS ISTVAN 
SECRETAR GENERAL 
Nr......... din .............2020 

RAPORT 
privind propunerea de constituire a comisiilor pe domenii de specialitate  

ale Consiliului local al comunei Crasna  
 

 Cadrul legal este stabilit de prevederile art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 
”ARTICOLUL 124 - Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local 
(1) După constituire, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii 
de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. 
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 
(3) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, 
domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea 
acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup 
de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc 
prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. 
Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar. 
(4) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare 
comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei politice de 
la ultimele alegeri locale. 
(5) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a 
consilierilor independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea 
acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de 
numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 
3 comisii, dintre care una este comisia de bază. 
 Principalele atribuţii ale comisiilor de specialitate  potrivit art.125 din Codul Administrativ, 
sunt următoarele: 
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate; 
b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le 
prezintă consiliului local; 
c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu 
activitatea lor.  

Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă. 
La nivelul comunei Crasna, Consiliul local s-a constituit potrivit Ordinul Prefectului 

Județului Sălaj nr.475/05.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condișiilor legale de constituire a  
Consiliului local al comunei Crasna. 

 Fată de precizările cadrului legal, rugăm membrii Consiliului local al comunei Crasna să 
stabilească componenţa nominală a fiecare dintre cele trei comisii propuse: 

4. Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură , amenajarea teritoriului 
şi urbanism, formată din 5 membri. 

5. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sanătate şi familie, 
protecţie copii, tineret şi sport, formată din 5 membri. 

6. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului 
şi turism, formată din 5 membri. 

 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

LAZAR  VETURIA 
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