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ROMÂNIA                                 
JUDEŢUL SĂLAJ                    
COMUNA CRASNA                
CONSILIUL LOCAL       
 

HOTĂRÂREA Nr.60. 
Din data de 19.11.2020. 

privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului ,,ÎNFIINȚARE CENTRU 
MULTIFUNCȚIONAL ÎN LOCALITATEA CRASNA, jud. Sălaj” și pentru 

reprezenatrea comunei Crasna în relația cu AFIR. 
 

Consiliul local al Comunei  Crasna ; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a primarului nr.9846/17.11.2020,   Raportul  compartimentului de resort 
nr.9859/17.11.2020 și  Avizul comisiei de  specialitate din cadrul Consiliului  local;  
- Încheierea civilă nr.832 din data de 16.10.2020 a Judecătoriei Șimleu – Silvaniei, rămasă definitivă; 
- Hotărârea Consiliului local Crasna nr. 72 din data de 03.10.2017 privind implementarea proiectului 
cu titlul “Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud. Sălaj” 
- Prevederile Ghidului Solicitantului Măsura M3/6B „Promovarea tradițiilor şi valorilor locale prin 
mică infrastructură locală” din Programul National de Dezvoltare Rurală  axa LEADER finanțat prin 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală și prevederile Manualului de procedură pentru 
implementare – Secțiunea I: Contractarea și modificarea contractelor de finanțare 
- prevederile art.129 alin.(2) lit.b),c), alin.(4) lit.d) ,f), art.139 alin.(3) lit.e), art.154 alin.(6)  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 aprobă desemnarea domnului Kovacs István, primarul comunei Crasna în calitatea 
de reprezentant legal al proiectului “ Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud. 
Sălaj”, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, respectiv pentru reprezentarea 
comunei Crasna, județul Sălaj în relația cu AFIR. 
    Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Crasna. 
    Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 
- Primarul comunei Crasna; 
- A.F.I.R. 
- Site – ul www.primariacrasna.ro; 
- Dosar hotărâri. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                              Contrasemnează, 
    Kiss Istvan                                                  Secretarul general al comunei, 

                                                Lazar Veturia 
 

http://www.primariacrasna.ro/
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