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ROMÂNIA           

JUDEŢUL SĂLAJ                      

COMUNA CRASNA                                

CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA Nr.115. 
Din data de 17.11.2015. 

Privind completarea art.1 al Hotărârii consiliului local nr.13 din data de 08.02.2011 privind 

aprobarea transmiterii imobilului teren din domeniul public al comunei Crasna în domeniul 

public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj 

Consiliul local al comunei Crasna, judeţul Sălaj; 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului nr.11589/16.11.2015; 

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.11590/16.11.2015; 

- Avizul comisiei de specialitate al consiliului local nr.11591/16.11.2015; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

- Prevederile art.9 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia , cu modficiările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin.2 lit.„c”şi ale art.120 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă completarea art.1 al Hotărârii consiliului local nr.13 din data de 08.02.2011 

privind aprobarea transmiterii imobilului teren din domeniul public al comunei Crasna în domeniul 

public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, cu alin. (2) care va avea 

următorul cuprins: 
”(2) Terenul în suprafață de 1500 mp este înscris în CF nr.51013, nr. cadastral 51013 pe care 

există o construcție cu destinația de Centru de Îngrijire și Asistență Crasna pentru Persoane cu 

Handicap.” 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezetei hotărâri se încredinţează compartimentul 

urbanism –amenajarea teritoriului, contabilitatea şi primarul comunei. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj, în condiţiile Legii nr.554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică la : 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ; 

- Consiliul judeţean Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Compartiment contabilitate, compartiment urbanism-amenajarea teritoriului; 

- Site : www.primariacrasna.ro ; 

- Dosar Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

 Solyom Alexandru-Ștefan                            Contrasemnează:        

                           SECRETARUL comunei,           

                                                                   Lazar Veturia 

 


