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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR           

DISPOZIŢIA  Nr.174. 
Din data  de  14.04.2022. 

Pentru modificarea dispoziției primarului nr.171/11.04.2022 privind  convocarea de îndată a 
Consiliului local Crasna  în şedinţă extraordinară pentru data de 15.04.2022  ora 7,30 

 
Primarul comunei Crasna; 

În baza prevederilor art. 152, 133 alin. (2) , lit. ”a”  , art. 134 alin. (1) , șit. ”a”, alin. (4), alin. 
(5), art. 135, art. 136 alin. (10) teza finală, art. 155 alin. (1) lit. ”b” și lit. ”e”, alin. (3) lit. ”b”din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și conpletările ulterioare; 
  În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 
 

D I S P U N: 
 
  Art.I. Se modifică art.1 al dispoziției primarului nr.171/11.04.2022 privind  convocarea de 
îndată a Consiliului local Crasna  în şedinţă extraordinară pentru data de 15.04.2022  ora 7,30, în 
sensul că data ședinței va fi pe 14.04.2022 ora 12,00.  
 Art.II. Se modifică proiectul ordinii de zi conform anexei la prezenta dispoziție, care face 
parte integrantă din aceasta. 
  Art.III. Celelalte prevederi ale dispoziției primarului nr.171/11.04.2022 privind  convocarea 
de îndată a Consiliului local Crasna  în şedinţă extraordinară pentru data de 15.04.2022  ora 7,30 
rămân neschimbate. 
 Art. IV. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal, la Tribunalul Sălaj, Secția 
Contencios Administrativ si Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.V. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi secretarul general al 
comunei. 

Art.VI. Prezenta dispoziţie se comunică cu:  
- Instituţia Prefectului judeţului  Sălaj; 
- Domnilor consilieri; invitaţilor la şedinţă; 
- Dosar dispoziţii. 
 

 
   PRIMAR,              Contrasemnează, 

         Secretarul general al comunei Crasna, 
          KOVACS ISTVÁN                               Lazar Veturia 
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Anexă 
La Dispoziția nr.174. 

Din data de 14.04.2022. 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  
a şedinţei extraordinare de îndată a  Consiliului Local al comunei Crasna  

din data de 14.04.2022, orele 12,00 la sediu, loc. Crasna nr.13, jud. Sălaj 
 
1. Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant 
din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități  
Initiator: Kovacs Istvan - primar  
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea raportului administratorului  S.C. CRASNA SERV SRL, 
bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2021 
Initiator: Kovacs Istvan - primar  
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  formei delegării gestiunii directe a unor  servicii de utilităţi 
publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA 
SERV SRL 
Initiator: Kovacs Istvan - primar  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și  statului de funcții pentru  SC CRASNA 
SERV SRL 
Initiator: Kovacs Istvan - primar  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022  al SC 
CRASNA SERV SRL  
Initiator: Kovacs Istvan - primar  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV  
S.R.L. 
Initiator: Kovacs Istvan - primar  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  formei delegării gestiunii directe a unor  servicii de utilităţi 
publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA 
SERV CONSTRUCT SRL 
Initiator: Kovacs Istvan - primar  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și  statului de funcții pentru  
SC CRASNA SERV CONSTRUCT  SRL 
Initiator: Kovacs Istvan - primar 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022  al SC 
CRASNA SERV  CONSTRUCT SRL  
Initiator: Kovacs Istvan - primar  
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV 
CONSTRUCT S.R.L. 
Initiator: Kovacs Istvan - primar  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  formei delegării gestiunii directe a unor  servicii de utilităţi 
publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA 
PREST SRL 
Initiator: Kovacs Istvan - primar  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și  statului de funcții pentru  
SC CRASNA PREST  SRL 
Initiator: Kovacs Istvan - primar  
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022  al SC 
CRASNA PREST SRL  
Initiator: Kovacs Istvan - primar  
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA PREST 
S.R.L. 
Initiator: Kovacs Istvan - primar  
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 1”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi 
realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 
Initiator: Kovacs Istvan - primar  
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 2”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi 
realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 
Initiator: Kovacs Istvan - primar  
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 3”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi 
realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 
Initiator: Kovacs Istvan - primar  

Compartimentele de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din 
codul administrativ, pentru a întocmi rapoarte la proiectele de hotărâre, sunt următoarele: 

a) Compartiment achiziții publice: 1, 15, 16, 17 
b) Compartiment buget contabilitate resurse umane:2, 3, 4,5, 6, 7,8, 9, 11, 12, 13,  
c) Compartiment impozite si taxe locale:6, 10, 14 
Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din Codul 

administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele: 
1. Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism: 

1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. 
2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, protecție copii, 

tineret şi sport: 4, 8, 12 
3. Comisia pentru muncă şi protecție socială, juridică şi de disciplină, protecția mediului şi turism: 

3,7, 11,  
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