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

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea prelungirii contractului de mandat pentru administratorul S.C. 

CRASNA SERV SRL 
 

Consiliul local al comunei Crasna: 
 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al primarului nr.9303/16.09.2021; 
- Raportul compartimentului de resort cu nr.9307/16.09.2021; 
- Referatul de fundamentare al SC CRASNA SERV SRL nr; 
- avizul comisiei de specialitate; 
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 
Ținând cont de: 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr..…/2021 al SC CRASNA SERV SRL; 
- prevederile art.1371, art.197 din Legea nr. 31/1990, Legea societăţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
-  prevederile art.2009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată şi actualizată; 
  În baza art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,    

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de mandat al administratorului S.C. CRASNA SERV 

SRL, de la data de 15.10.2021 până la data de 14.10.2029, conform Actului adițional prevăzut în 
anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Comunei Crasna  şi administratorul S.C. CRASNA SERV S.R.L. 

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: 
- Instituţiei Prefectului judeţului Sălaj; 
- Primarului comunei Crasna; 
- S.C. CRASNA SERV S.R.L.; 
- d-lui Nyeste Arpad;  
- Monitorul oficial local; 
- Dosarul ședinței. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
Voturi:_________”pentru” 

______”împotrivă” 
________”abţineri” 
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ROMÂNIA                    Anexa nr.1. 
JUDEȚUL SĂLAJ               la HCL nr.. 
COMUNA CRASNA           din data de 23.09.2021. 
CONSILIUL LOCAL 

 
 ACT ADIȚIONAL NR. 1/2021  LA CONTRACT DE MANDAT 

 
CAP. I  - PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Art. I. In realizarea şi dezvoltarea atribuţiilor administratorilor/directorilor prevăzute în Legea 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi a OUG nr. 109/2011 (actualizată), privind 
guvernanța corporativă a intreprinderilor publice,  

între: 
1.  SC CRASNA-SERV SRL cu sediul in CRASNA nr.13, județul Sălaj, număr de ordine in 

Registrului Comerțului J31/266/2010, cod de inregistrare fiscala RO27314064, reprezentata prin                                       
Adunarea Generala a Asociatilor, denumita in continuare societate, in calitate de  MANDANT,  

si  
2. Domnul NYESTE ARPAD, cetatean roman, nascut la data de 27.02.1968, domiciliat în 

Crasna, nr.1199, judetul Salaj, posesor al cartii de identitate seria SX nr. 215723, eliberata de SPCLEP 
Crasna la data de 26.02.2009, cod numeric personal 1680227312956, denumit in continuare 
Administrator, in calitate de  MANDATAR,  
                 se încheie prezentul  act adițional la contractul de mandat urmare a acordului de voinţă 
intervenit între părţile semnatare, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată şi ale OUG nr. 109/2011 (actualizată), privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 
publice, prin care se modifică  art.3 din cap.III – Durata contractului, care va avea următorul cuprins: 
            ”  Art. 3. Prezentul contract se prelungește pe o durată de 8 (opt) ani începând cu data de 
15.10.2021 până la data de 14.10.2029.” 
  Art.II. Celelalte prevederi ale contractului de mandat  cu nr… rămân neschimbate. 

Art. III. Prezentul act adițional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare. 
 

        S.C. CRASNA-SERV S.R.L.,                                                ADMINISTRATOR, 
  ADUNAREA GENERALA                                                                         NYESTE ARPAD 
      A ASOCIATILOR                                                                        
Bartha Francisc 
Bodizs Zoltan 
Cseke Zoltan Ferenc 
Katona Ibolya 
Kiss Attila 
Kiss Istvan 
Kocsis Eva 
Ozsvath Ilona 
Pop Florian 
Sîrca Constantin 
Suto Attila 
Szabo Ferenc 
Szasz Ferenc 
Vincze Alexandru 
  Nyeste Arpad     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.9303/16.09.2021. 
 
     REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea prelungirii contractului de mandat 
 pentru administratorul S.C. CRASNA SERV SRL 

 
 

S.C. CRASNA SERV SRL, societate cu acţionar majoritar Comuna Crasna este 

un operator economic aflat sub autoritatea Consiliului  local al comunei Crasna. 

Luând în considerare faptul că potrivit prevederilor art.3 din contractul de 

mandat, durata contractului a fost stabilit la patru ani cu posibilitatea prelungirii 

termenului, propunem prelungirea duratei contractului de mandat cu 8 ani, potrivit 

prevederilor Actului constitutiv actualizat al SC Crasna Serv SRL.  

Ținând cont de: 
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr..…/2021 al SC CRASNA SERV 

SRL; 
- prevederile art.1371, art.197 din Legea nr. 31/1990, Legea societăţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
-  prevederile art.2009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată şi actualizată; 
  În baza art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 
 

PRIMAR, 
KOVACS ISTVAN 
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ROMÂNIA           APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ          PRIMAR 
COMUNA CRASNA       KOVACS ISTVAN 
Nr.9307/16.09.2021. 
 
 
     RAPORT 

aprobarea contractului de mandat pentru administratorul S.C. CRASNA SERV 
SRL 

 
S.C. CRASNA SERV SRL, societate cu acţionar majoritar Comuna Crasna este 

un operator economic aflat sub autoritatea Consiliului  local al comunei Crasna. 

Luând în considerare faptul că potrivit prevederilor art.3 din contractul de 

mandat, durata contractului a fost stabilit la patru ani cu posibilitatea prelungirii 

termenului, propunem prelungirea duratei contractului de mandat cu 8 ani, potrivit 

prevederilor Actului constiututiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL.  

 Faţă de cele prezentate mai sus, supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 

 
VICEPRIMAR, 

VINCZE  ALEXANDRU 
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