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ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ                   

COMUNA CRASNA                

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.56. 
Din data de 18.05.2016. 

privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-

2020  a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții 
aferente acestuia  

 
Consiliul local al comunei Crasna; 

Având în vedere: 

 expunerea de motive  a Primarului Comunei Crasna, înregistrată la nr.4568/13.05.2016.; 

 raportul  de specialitate nr.4569/13.05.2016; 

 raportul comisiei de specialitate al consiliului local; 

 prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică; 

 Având în vedere adresa nr. 10296/DD/UIP/13.04.2016 a Companiei de Apa Someș SA 

Cluj, prin care solicita emiterea acordului si avizului pentru lucrari pe domeniul public al 

comunei Sălățig in cadrul ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă 

uzată din județele Cluj, si Salaj in perioada 2014 – 2020.; 

 În conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 161/2015 emis de Consiliul Județean Sălaj  

în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din județele 

Cluj, si Salaj in perioada 2014 –2020 

 prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.866, 874 din Codul civil; 

 prevederile Legii nr.51/2006 – a seerviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” ce 

urmează a fi implementat de COMPANIA DE APĂ SOMES S.A., a terenului pentru realizarea 

obiectului de investiţii Extinderea alimentării cu apă în UAT Crasna (Crasna, Ratin ) din 

cadrul proiectului, teren identificat conform Plan de situație vizat de OCPI conform PVR nr. 

292/2015 (Anexa 1), din care face parte integrantă. 

Art. 2. Obiectul de investiţii Extinderea alimentării cu apă în UAT Crasna (Crasna, 

Ratin ), aferent proiectului ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, se va construi/extinde/reabilita pe 

terenul care se află în domeniul public al UAT Crasna, teren disponibil exclusiv pentru 

realizarea obiectivului propus în proiect. 

Art. 3. (1) Se emite acordul Consiliului Local, în calitate de proprietar pentru 

executarea  lucrărilor aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 pe domeniul public. 
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(2) Prezentul acord se emite în vederea obținerii autorizației de construire pentru 

lucrările prevăzute la alineatul (1). 

Art. 4. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se împuterniceşte primarul comunei Crasna. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituția Prefectului județului Sălaj; 

- Primarul comunei; 

- Compartiment urbanism- amenajarea teritoriului; 

- Compartiment buget-contabilitate; 

- Compania de Apă Someș SA; 

- Site: www.primariacrasna.ro; 

- Dosar hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              

      Bogya Miklos                                     Contrasemnează: 

                                       SECRETARUL comunei,           

                                                                 Lazar Veturia 

http://www.primariacrasna.ro/

