
Intern 
 

 
 

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

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind completarea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de 
disciplină, protecţia mediului şi turism 

 
 

Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. ........... din ................ întocmit de către iniţiatorul proiectului de 

hotărâre; 
- Raportul de specialitate  întocmit de către secretarul general al comunei, înregistrat sub nr. 

.......... din  .................2021; 
Luând în considerare: 

- prevederile art. 124  din din  Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.21/30.04.2020 privind 
revizuirea și  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului local al 
comunei Crasna; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Â R Ă Ș T E: 
 

Art. 1. Se completează Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de 
disciplină, protecţia mediului şi turism, cu domnul consilier Szabo Ferenc (AMT-EMSZ), 
încalitate de membru. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului-Judeţul Sălaj; 
- Persoanele prevăzute la art. 1;  
- Monitorul oficial local; 
- Dosarul şedinţei. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVÁN 
 

                                                                                                                        Voturi: pentru:............... 
împotrivă........ 

abţineri............. 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.  ............  din .............2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind propunerea de constituire a comisiilor pe domenii de specialitate  

ale Consiliului local al comunei Crasna  
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, după constituire consiliul 
local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. Pot 
fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 

Având în vedere faptul că,  prin Ordinul Prefectului județului Sălaj nr.533 din 
data de 16.12.2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 
local al comunei Crasna deținut de domnul Pap Sandor înainte de expirarea duratei 
normale a acestuia, s-a vacantat un loc de mebru în Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism. 

Prin Încheierea Civilă nr.40 din data de 12. Ianuarie 2021 a Judecătoarei 
Șimleu Silvaniei, a fost validat mandatul de consilier local al domnului Szabo Ferenc 
din partea AMT-EMSZ, care a depus jurământul la data de 25.01.2021.  
 Având în vedere faptul că în Comisia pentru muncă şi protecție socială, 
juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism, au rămas doar 4 membri din 
cele 5, propun completarea acestei comisii cu domnul consilier Szabo Ferenc (AMT-
EMSZ). 
 

Propun  aprobarea proiectului de hotărâre inițiat. 
 
 

PRIMAR, 

KOVACS ISTVÁN 
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R O M Â N I A           APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ          PRIMAR 
COMUNA CRASNA          KOVACS ISTVAN 
SECRETAR GENERAL 
Nr......... din .............2020 

RAPORT 
privind propunerea de constituire a comisiilor pe domenii de specialitate  

ale Consiliului local al comunei Crasna  
 

 În conformitate cu prevederile art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, după constituire consiliul 
local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. Pot 
fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 

Având în vedere faptul că,  prin Ordinul Prefectului județului Sălaj nr.533 din 
data de 16.12.2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 
local al comunei Crasna deținut de domnul Pap Sandor înainte de expirarea duratei 
normale a acestuia, s-a vacantat un loc de mebru în Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism. 

Prin Încheierea Civilă nr.40 din data de 12. Ianuarie 2021 a Judecătoarei 
Șimleu Silvaniei, a fost validat mandatul de consilier local al domnului Szabo Ferenc 
din partea AMT-EMSZ, care a depus jurământul la data de 25.01.2021.  
 Având în vedere faptul că în Comisia pentru muncă şi protecție socială, 
juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism, au rămas doar 4 membri din 
cele 5, propun completarea acestei comisii cu domnul consilier Szabo Ferenc (AMT-
EMSZ). 
 

Propun  aprobarea proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar. 
 

 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

LAZAR  VETURIA 
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