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ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ          

COMUNA CRASNA                               

CONSILIUL LOCAL        

HOTĂRÂREA NR.111. 
Din data de 13.09.2016. 

Privind transmiterea în folosință gratuită  în favoarea SC Filiala de Distribuție  a 

Energiei Electrice” Electrica Distribuție Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului 

necesar în vederea realizării lucrării „ Descentralizare RED- Injecție de putere Marin, jud. 

Sălaj” 

Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului cu nr.7787/12.09.2016.; 

-  raportul compartimentului de resort cu nr.7788/12.09.2016; 

- avizul comisiei de specialitate; 

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

publică; 

- adresa cu nr.6840/02.08.2016 al Elmont Zalău; 

- în baza prevederilor art.12 alin. (2) –(6) şi art.14 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a 

gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită în favoarea SC Filiala de Distribuție  a 

Energiei Electrice” Electrica Distribuție Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului în 

suprafață de 2 mp în vederea realizării lucrării „ Descentralizare RED- Injecție de putere Marin, jud. 

Sălaj”. 

Art.2. SC Filiala de Distribuție a Energiei Electrice” Electrica Distribuție Transilvania Nord 

SA – Sucursala Zalău, va beneficia de dreptul de uz și servitute de trecere pe terenul proprietatea 

comunei Crasna, pe care se află instalațiile ce fac obiectul lucrării „ Descentralizare RED- Injecție 

de putere Marin, jud. Sălaj”. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează pimarul comunei 

Crasna, compartimentul urbansim şi amenajarea teritoriului. 

 Art.4.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ 

instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 

administrativ. 

            Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţul Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Compartiment urbanism – amenajarea teritoriului; 

- SC Filiala de Distribuție  a Energiei Electrice” Electrica Distribuție Transilvania Nord SA – 

Sucursala Zalău; 

- Dosar Hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              

      Torma Alexandru                                            Contrasemnează: 

                   SECRETARUL comunei,                                

                                                                                                  Lazar Veturia 


