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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 reprezentantului Comunei CRASNA în cadrul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară" Zona Metropolitană Zalău", precum şi în 
Adunarea Generală a Asociaţiei 

 
Consiliul Local Crasna, întrunit în şedinţă ordinară; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare cu nr. ____ din ______, a primarului Comunei Crasna, raportul de 

specialitate nr. ____din _______, _____________ și avizul comisie de specialitate al 
consiliului local; 
Luând în considerare: 

- Prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenta decizională în administratia 
publică;  

- Prevederile Legii nr. 24/2000 privin normele de tehnica legislative pentru eleborarea actelor 
administrative; 

- prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară" 
Zona Metropolitană Zalău" 

- prevederile art.132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,     

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

H O T Ă R Ă Ş T E:   
 
 Art.1. Se aprobă desemnarea domnului Kovacs István având funcţia de Primar al comunei 
Crasna pentru a reprezenta comuna Crasna în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona 
Metropolitană Zalău”, precum şi pentru a face parte din  Adunarea Generală a Asociaţiei. 
 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana prevăzută la 
art.1. 
  Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei 
competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică la: 
-  Instituția Prefectului Județului Sălaj; 
-  Primarul Comunei Crasna; 
-  ADI "Ecodes Sălaj"; 
- Monitorul oficial local; 
-   Dosarul ședinței. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

             KOVACS ISTVÁN 
                                                                                                                         Voturi: pentru:............... 

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

 

REFERAT DE APROBARE 
privind desemnarea reprezentantului  Comunei Crasna în cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ ZALĂU”, precum și în 
Adunarea generală a Asociației 

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

Județului Sălaj s-a constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA 

METRTOPOLITANĂ ZALĂU” la care a aderat și Comuna Crasna.  

În acest sens, având în vedere prevederile art.132 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri. 

 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
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ROMÂNIA          APROB  
JUDEȚUL SĂLAJ                  PRIMAR 
COMUNA CRASNA               KOVACS ISTVAN 
Nr.. 

 
 

RAPORT 
privind desemnarea reprezentantului comunei Crasna  din județul Sălaj în Adunarea  

Generală a ASOCIAȚIEI  DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ZONA 
METROPOLITANĂ ZALĂU” 

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

septembrie 2020, componența conducerii comunei a fost modificată, în conformitate cu 

prevederile statutului Asociației este necesar să desemnăm o persoană care să 

reprezinte comuna Crasna în cadrul Asociației, precum și în Adunarea generală. 

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

art.132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea unei 

hotărâri. 
 

SECRETAR GENERAL, 

LAZAR VETURIA 
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