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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

Avizat de legalitate,
Secretar,
Lazar Veturia

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Sipos Sofia, Sipos
Andrei, Sipos Gavril și Sipos Zoltan a unei suprafeței de teren proprietatea
Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.41, jud. Sălaj
Consiliul Local al comunei Crasna;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului nr…….;
- raportul compartimentului de fond funciar nr………….;
- avizul comisiei de specialitate;
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
- Având în vedere documentaţia tehnică şi situaţia juridică a acestor terenuri;
- prevederile art.36 alin.(3) din Legea nr.18/1991-Legea fondului funciar, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) şi art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Propunem atribuirea în proprietatea numiților Sipos Sofia, Sipos Andrei, Sipos Gavril
și Sipos Zoltan, a terenului în suprafaţă de 1944 mp, identificat în CF nr.1423 Crasna, nr.top.77
situat în intravilanul localităţii, Crasna nr.41, jud. Sălaj, aflat în proprietatea Statului Roman,
conform documentaţiei tehnice care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de fond
funciar.
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 Crasna;
- Compartiment fond funciar;
- persoanele interesate;
- dosar Hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
BOGYA MIKLÓS
Voturi: pentru:...............
împotrivă........
abţineri.............
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
PRIMAR
NR.

EXPUNERE DE MOTIVE
privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Sipos Sofia, Sipos
Andrei, Sipos Gavril și Sipos Zoltan a unei suprafeței de teren proprietatea
Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.41, jud. Sălaj

Având în vedere documentaţia tehnică şi situaţia juridică a terenului, în
conformitate cu prevederile art.36 alin.(3) din Legea nr.18/1991-Legea fondului
funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare propun aprobarea
proiectului de hotărâre iniţiat.

PRIMAR,
BOGYA MIKLÓS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
Nr. 11271/08.11.2017

RAPORT
privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Sipos Sofia ,Sipos
Andrei ,Sipos Gavril și Sipos Zoltan a unei suprafeţe de teren proprietatea Statului
Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.41, jud. Sălaj

Având în vedere documentaţia tehnică şi situaţia juridică a terenului, suprafaţa
propusă de 1944 mp este situată în intravilanul localităţii Crasna, nr.41, teren aferent
construcţiei proprietatea numiților Sipos Sofia ,Sipos Andrei ,Sipos Gavril ,Sipos
Zoltan și Sipos Ghizela , moştenitori după def. Sipos Ioan, conform certificatului
de moştenitor nr.5/27. Octombrie 1999 .
Conform CF. nr.1423 Crasna, nr.top 77 ,

suprafaţa de 1944 mp este în

proprietatea Statului Român. Susnumiții au dobândit propietatea asupra clădirii prin
cumpărare, conform încheierii nr.709/1985 .Doamna Sipos Sofia solicită emiterea
Hotărârii Consiliului Local Crasna pentru suprafaţa de 1944 mp, în vederea înaintării
propunerii pentru emiterea de ordin al Prefectului pentru această suprafaţă.
În baza celor prezentate propunem aprobarea suprafeţei de 1944 mp în vederea
înaintării propunerii pentru ordin al Prefectului şi emiterea de Hotărâre al Consiliului
Local Crasna pentru atribuirea în proprietate a suprafeţei de 1944 mp, cu Hotărârea
Consiliului local al comunei Crasna.

Inspector - fond funciar,
Ing. Torma Ecaterina
Ing. Hosu Aurel

