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ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA                          

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.107. 
Din data de 06.11.2015. 

privind aprobarea demersurilor pentru transferarea dreptului de administrare de la ANAR-ABA 

Someș Tisa, la UAT – Comuna Crasna, asupra terenurilor din albia minoră a Râului Crasna 

ocupate de elemente ale proiectului ” Modernizare drumuri comunale și pod  nou peste Râul 

Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” 

 

Consiliul local al comunei Crasna, judeţul Sălaj; 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului nr.11277/05.11.2015, raportul compartimentului de 

specialitate nr.11278/05.11.2015 și avizul comisiei de specialitate al consiliului local 

nr.11279/05.11.2015; 

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

publică; 

- prevederile art.29, art.34. alin.(4)-(6), art.50, art.52, art.53, art.54 lit.(h) din Legea nr.107/1996 

privind legea apelor cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin. (2), lit. “b)” și alin.(4) lit. ”d)” din Legea nr. 215/2001, republicată 

privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45 din legea nr.215/2001 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Consiliul local este de acord ca anterior începerii lucrărilor la obiectivul de investiții 

”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna 

Crasna, județul Sălaj”, să îndeplinească demersurile legale pentru transferarea dreptului de 

administrare de la ANAR-ABA Someș -  Tisa la UAT  - Comuna Crasna, asupra terenurilor din 

albia minoră a Râului Crasna, ocupate de elemente ale proiectului ”Modernizare drumuri comunale 

și pod  nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” finanțat în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Locală. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Crasna. 

Art.3.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ 

Tribunalului Sălaj în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 

administrativ. 

Art.4. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Site:www.primariacrasna.ro; 

- Dosar şedinţă; 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

 Solyom Alexandru-Ștefan                                      Contrasemnează: 

                    SECRETARUL comunei,           

                                                             Lazar Veturia 

 


