
ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ                    

 COMUNA CRASNA              

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.28. 
Din data de 08.04.2015. 

Privind completarea art.1 al Hotărârii consiliului local Crasna nr.9/25.02.2010 privind delegarea 

gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C. Compania de Apă Someş S.A. 

Cluj 

 

Consiliul Local  al Comunei Crasna; 

   Având în vedere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.2760/01.04.2015; 

- Rapoartele de specialitate  nr.2761/01.04.2015; 

- Avizele comisiilor de specialitate nr.2762/01.04.2015; 

- Prevederile art.11 alin.(2) şi ale art.36 alin.(7) litera c), art.36 alin.(2) litera d) şi alin.(6) litera 

a), pct.14 din  Legea  nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, ale  art.10 şi art.30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, ale art.17, art.18 alin.(2), articolele 21-24 şi art.41 alin.(1) din  Legea  nr. 

241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 

- Având în vedere prevederile Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu 

apă şi canalizare semnat între Asociaţia  Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din 

Bazinul Someş-Tisa, a cărui membru este comuna Crasna şi S.C Compania de Apă S.A  

- Având în vedere prevederile art.59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006, privind 

regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.Se aprobă completarea art.1. al Hotărârii consiliului local Crasna nr.9/25.02.2010 

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C. Compania de Apă 

Someş S.A. Cluj cu art.11, care va avea următorul cuprins: 

”Art.11. Se aprobă delegarea prin  gestiune a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu 

apă şi canalizare, aflate în anexa 1,  proprietatea comunei Crasna, către Compania de Apă Someş S.A” 

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

Asociaţia  Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someş-Tisa. 

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 cu : 

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

-Primarul comunei; 

-Asociaţiei  Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someş-Tisa; 

-Dosar şedinţă. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

 Ozsvath Ilona                                          Contrasemnează: 

                                        SECRETARUL  comunei,           

                                                                                   Lazar Veturia 

 

 


