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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.50.
Din data de 19.11.2020.

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.9832 din 17.11.2020 întocmit de către iniţiatorul proiectului de
hotărâre;
- Raportul de specialitate întocmit de către secretarul general al comunei, înregistrat sub
nr.9834 din 17.11.2020;
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.
Cseke Zoltan Ferenc U.D.M.R.
Kiss 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.

Intern

Membru:

Suto Attila
U.D.M.R.
Szasz Ferenc
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: Kiss Istvan
U.D.M.R.
Secretar:
Katona Ibolya
U.D.M.R.
Membru:
Sîrca Constantin.
P.N.L.
Bodizs Zoltan
U.D.M.R.
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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Kiss Istvan

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Lazar Veturia

