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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.3 9.

Din data de 19.04.2021.
pentru modificarea Anexei nr.4 al Hotărârii consiliului local Crasna nr.70/16.09.2010 privind
aprobarea formei gestiunii delegate a unor servicii de utilităţi publice, a regulamentelor,
studiului de oportunitate, caietelor de sarcini a serviciilor de utilităţi publice, respectiv
atribuirea acestei gestiuni delegate în favoarea SC CRASNA SERV SRL în conditiile art. 311
din Legea 51/2006
Consiliul local al comunei Crasna,

Având în vedere :
- Referatul de aprobare a primarului comunei Crasna cu nr.3666/12.04.2021, Raportul
compartimentului de resort nr.3668/12.04.2021 și Avizul comisiei de specialitate;
- cererea cu nr.47/12.04.2021 a SC CRASNA SERV SRL;
Tinând cont de prevederile :
- H. G. R. nr. 348/ 2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone
publice, astfel cum a fost modificată şi completată prin Art. II din H. G. R. nr. 1334/ 2004 şi prin
H:G.R. nr.164/2005;
- prevederile art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.s) art.139 alin.(1) și alin.(3) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă modificarea Anexei nr.4 al Hotărârii consiliului local Crasna
nr.70/16.09.2010 privind aprobarea formei gestiunii delegate a unor servicii de utilităţi publice, a
regulamentelor, studiului de oportunitate, caietelor de sarcini a serviciilor de utilităţi publice,
respectiv atribuirea acestei gestiuni delegate în favoarea SC CRASNA SERV SRL în conditiile art.
311 din Legea 51/2006, astfel:
Capitolul I. pct.3 se modifică și va avea următorul cuprins:
”3.Administratorul pieţei: Nyeste Arpad.”
CAPITOLUL II, aliniatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Periodicitatea pieţei: săptămânal: în zilele de marţi și sâmbăta.”
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredinţează primarul
comunei Crasna și SC CRASNA SERV SRL.
Art.3. Prezenta se comunică cu:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj;
- Primarului comunei Crasna;
- SC CRASNA SERV SRL;
- Monitorul oficial local;
- Dosarul ședinței.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Torma Alexandru

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Lazar Veturia

