
ROMÂNIA                  

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA                  

CONSILIUL LOCAL         

  

HOTĂRÂREA Nr.53. 
Din data de 23.06.2015. 

Cu privire la schimbarea destinaţiei unui imobil ce aparține domeniului public de 

interes local al Comunei Crasna 
 

Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului nr.6233/16.06.2015;  

- raportul compartimentului de specialitate al aparatului propriu al primarului 

nr.6234/16.06.2015; 

-  avizul comisiei de specialitate nr.6235/16.06.2015; 

- prevederile art. 21 si ale art.22 din Legea nr. 213/17.11.1998, privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 119, art. 122 din Legea nr. 215/2001, a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), alin. (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea 

nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂREŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă schimbarea destinației unui imobil ce aparține domeniului public de interes 

local al comunei Crasna, situat în loc. Crasna nr.725, jud. Sălaj, înscris în CF vechi: 554 N, nr. 

cadastral 50925 din Cămin Spital în Creșă.  

Art. 2. Elementele de identificare ale imobilului sunt prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotarare.  

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Crasna 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Prefectura judeţului Sălaj, direcţia Juridică – Contencios; 

- Primar; 

- Compartiment buget - contabilitate; 

- Site:www.primariacrasna.ro; 

- Dosar hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

 Solyom Gergely                                        Contrasemnează: 

                                SECRETARUL  comunei,           

                                            Lazar Veturia 
 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA           ANEXA 

JUDEȚUL SĂLAJ         La HCL nr.53. 

COMUNA CRASNA        din data de 23.06.2015. 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

LISTA  

Cu elementele de identificare a imobilului propus pentru schimbarea destinației 
 

 

Nr. 

crt. 

Denumire imobil  Adresa imobil Destinație 

actuală 

Destinație 

propusă 

Observații  

1. Cămin Spital  loc. Crasna nr.725, 

jud. Sălaj 

Cămin Spital   Creșă - 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

Solyom Gergely                                                   Contrasemnează: 

                                SECRETARUL  comunei,           

                                      Lazar Veturia 


