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

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în 

Adunarea generală a Asociaţilor la SC PAVAJE CRASNA SRL 
 

Consiliul Local al comunei Crasna, 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare al primarului cu nr....  
- Raportul compartimentului de resort cu nr...  
- Avizul comisiei de specialitate ;  
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
- prevederile art.30 alin.(1) din Actul constitutiv al SC PAVAJE CRASNA SRL aprobat prin HCL 
nr.82/03.12.2014; 
-prevederile art.129 alin.(2) lit.a), alin.(4) lit.d)  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 ca reprezentanţi ai Consiliului local în Adunarea generală a 
asociaţilor la SC PAVAJE CRASNA SRL, următorii consilieri locali:  

............ 
 Art.2. Persoanele desemnate reprezintă întreg capitalul social al societăţii de mai sus, fiind 

împuternicite să exercite în numele unităţii administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la SC PAVAJE CRASNA SRL, în condiţiile legii.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezetntei hotărâri se încredinţează SC PAVAJE 
CRASNA SRL.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:  
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;  
- Primarul comunei Crasna;  
- Compartiment buget- contabilitate;  
- SC PAVAJE CRASNA SRL;  
- Dosar hotărâri.  

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

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

împotrivă........ 
abţineri............. 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr. …….. 
 

R E F E R A T  DE A P R OB A R E  
Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în 

Adunarea generală a Asociaţilor la SC PAVAJE CRASNA SRL 
 

 
 
 Având în vedere prevederile art.30 din Actul constitutiv al SC PAVAJE 

CRASNA SRL aprobat prin HCL nr.82/03.12.2014, privind aprobarea înfiinţării 

S.C. PAVAJE CRASNA S.R.L.  este necesar adoptarea unei hotărâri de consiliu 

local privind desemnare a membrilor în Adunarea generală a asociației. 

 Propun aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat. 

 
PRIMAR, 

  
KOVACS ISTVAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA              KOVACS ISTVAN 
Nr.  
 

R A P O R T  
Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în 

Adunarea generală a Asociaţilor la SC PAVAJE CRASNA SRL 
 

 
 

 
 Având în vedere prevederile art.30 din Actul constitutiv al SC PAVAJE 

CRASNA SRL aprobat prin HCL nr.82/03.12.2014, privind aprobarea înfiinţării 

S.C. PAVAJE CRASNA S.R.L. este necesar adoptarea unei hotărâri de consiliu 

local privind desemnarea membrilor în Adunarea generală a asociaţei. 

Am analizat proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Crasna, şi am 

constatat că acesta este necesar și oportun.  

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.a), alin.(4) lit.d)  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun 

adoptarea proiectului de hotărâre  inițiat de domnul primar. 

 
Secretar general al comunei, 

Lazar Veturia 
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