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R O M Â N I A         

JUDEŢUL SĂLAJ            

COMUNA CRASNA                                      

CONSILIUL LOCAL        

HOTĂRÂREA Nr.26. 
Din data de 23.02.2016.  

privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 

privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul public al comunei Crasna 
Consiliul local al  comunei  Crasna; 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 1292/19.02.2016; 

- raportul de specialitate nr.1293/19.02.2016; 

- avizul comisie de specialitate nr.1294/19.02.2016. 

- prevederile art.3 alin.(4)  şi ale art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile art.3 lit.”b”, art.12 din O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile pct.2.3 ale Ordinului MAAP nr.212/2002 privind aprobarea Normelor tehnice de 

întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploataţiilor agricole; 

- 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 modifică anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind 

însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna, la Secţiunea I: Bunuri 

imobile ,,A.Construcţii şi terenuri aferente”, la poziția  nr.14 coloana 3, 5 conform Anexei la prezenta 

hotărâre. 

Art.2.Se abrogă poziţiile 29, 32, 51, 52, 69, 90, 91, 92, 98, 99, 115, 118, 188, 189, 191 Secţiunea 

I. Bunuri imobile, litera D. Drumuri vicinale, și poziția 263 Secțiunea E. Străzi, din Anexa – Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al comuei Crasna, însuşită de către Consiliul local prin Hotărârea 

nr.23 din data de 21.09.1999. 

 Art.3.Se completează Anexa - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comuei 

Crasna, Secţiunea I. Bunuri imobile, cu litera I. Drumuri de exploataţie agricolă, conform anexei la 

prezenta hotărâre, care face parte integrantă a acesteia. 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Crasna. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Consiliul judeţean Sălaj; 

- Compartiment contabilitate; 

- Cetăţenii comunei prin afişare; 

- Dosar şedinţă. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

      Cseke Francisc                                    Contrasemnează: 

                                           SECRETARUL comunei,            

                                                                                 Lazar Veturia 
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