
ROMÂNIA                         
JUDEŢUL SĂLAJ                  
COMUNA CRASNA                
CONSILIUL LOCAL        

HOTĂRÂREA Nr.19. 
Din data de 28.02.2012. 

privind participarea COMUNEI CRASNA  la înfiinţarea  
ASOCIAŢIEI Grup de Acţiune Locală Valea Crasnei şi Barcăului 

 
Consiliul local al comunei Crasna, întrunit în şedinţă ordinară; 

         Având în vedere:  
              - expunerea de motive nr. 1473/21.02.2012 a primarului comunei  Crasna; 
            - raportul nr.1474/21.02.2012 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 
            - raportul favorabil nr.1475/21.02.2012 al comisiei de specialitate al consiliului local; 
         În conformitate cu prevederile legale: 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 
- O.U.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

          - Statutul şi Actul Constitutiv al Asociaţiei  elaborate în baza Ordonanţei de Urgenta a 
Guvernului nr. 26 / 2000; 
           -  fişa măsurii Leader din Planul Naţional de Dezvoltare Rurală ; 
         În temeiul prevederilor art. 36 (7) lit. a şi art. 45 (2) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215 / 20101, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
          Art.1. Se aprobă participarea comunei CRASNA la înfiinţarea ASOCIAŢIEI Grup de 
Acţiune Locală Valea Crasnei şi Barcăului ca membru fondator. 
          Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei. 
          Art.3. Se aprobă: 
 a) taxa de înscriere în Asociaţie în valoare de 500 lei, plătibilă de membrii fondatori la constituirea 
Asociaţiei.  
 b) cotizaţia în valoare de 1 lei/locuitor din comună, conform evidenţelor  Direcţiei Judeţene de 
Statistică,  pentru susţinerea activităţilor lunarea a asociaţiei, care fac parte din Planul de Dezvoltare 
Locală aprobat. 
  Art.4.Se mandatează primarul comunei Crasna d-ul Pop Emeric, ca reprezentant legal 
pentru semnarea Actului constitutiv şi Statutul Asociaţiei şi să reprezinte Comuna în Adunarea 
Generală şi alte organe de conducere a Asociaţiei. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului comunei 
Crasna. 
          Art.6.Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţia Prefectului  Judeţului Sălaj; 
- Asociaţia Grup de Acţiune Locală Valea Crasnei şi Barcăului  
- Primarul comunei Crasna; 
- Site – ul www.primariacrasna.ro; 
- Dosar şedinţă. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                

Cseke Francisc                           Contrasemnează: 
           SECRETARUL  comunei, 
                        Lazar Veturia 
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