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ROMÂNIA            Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                      Secretar, 
COMUNA CRASNA                              Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL           

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  transmiterea în folosință gratuită în  

favoarea  Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc 
Crasna nr.725 

Consiliul local al comunei Crasna: 
 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a primarului nr…..; 
-  raportul compartimentului de fond funciar nr…; 
- avizul comisiei de specialitate nr….; 
- adresa cu nr.4028/12.10.2018 al Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj. 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 3 alin (4) din  Legea nr. 213 / 1998,  privind  proprietatea  publica  si  

regimul  juridic  al  acesteia cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.36. alin.(2) lit.”c” şi art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Aprobă transmiterea în folosinţă gratuită pe termen de 1 an, către Serviciul de 
Ambulanță Județean Sălaj, a imobilului care face parte din domeniul public al comunei Crasna, 
situat în loc. Crasna nr.725, judeţul Sălaj, în care funcționează Substația de Ambulanță Crasna, 
compus din: 

- sala activități zilnice Su = 20,52 mp 
- camera ambulanțieri Su =16,20 mp 
- camera asistenți Su =15,66 mp 
- depozit medicamente materiale sanitare Su=16,81 mp 
- camera dezinfecție Su =32,50 mp 
- grup sanitar Su =6 mp 
- hol Su = 5,33 mp 
- hol Su =11,57 mp 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Crasna. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu: 
- Instituția Prefectului judeţului Sălaj, direcţia Juridică – Contencios; 
- Primarul comunei; 
- Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj; 
- Site: www.primariacrasna.ro; 
- Dosar hotărâri. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

BOGYA MIKLOS 
Voturi:_________”pentru” 

______”împotrivă” 
________”abţineri”  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA  CRASNA 
Nr. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind  transmiterea în folosință gratuită în  

favoarea  Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc 
Crasna nr.725 

 
 

Prin adresa  cu nr.4028/12.10.2018 a Serviciul de Ambulanță Sălaj solicită 

transmiterea dreptului de folosinţă gratuită  a imobilului situat în loc. Crasna nr.725 

în care funcționează Substația de Ambulanță Crasna, serviciu de interes public. 

Spațiile necesare pentru funcționare sunt :  

- sala activități zilnice Su = 20,52 mp 
- camera ambulanțieri Su =16,20 mp 
- camera asistenți Su =15,66 mp 
- depozit medicamente materiale sanitare Su=16,81 mp 
- camera dezinfecție Su =32,50 mp 
- grup sanitar Su =6 mp 
- hol Su = 5,33 mp 
- hol Su =11,57 mp 

Propun transmiterea în folosinţă gratuită pe termen de 1 an a clădirii, după care 

avem posibilitatea să prelungim termenul dacă va fi necesar. 

Luând în considerare prevederile art.214 din Legea nr.215/2001 privind 

administrație publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare care 

dispun în felul următor: ”Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă 

gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată 

locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care 

desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice”. 

propun aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat. 

 
PRIMAR, 

BOGYA MIKLOS 
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ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA  CRASNA       BOGYA MIKLOS 
Nr. 
 
 

RAPORT 
privind  transmiterea în folosință gratuită în  

favoarea  Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc 
Crasna nr.725 

 
 

Prin adresa  cu nr.4028/12.10.2018 a Serviciul de Ambulanță Sălaj  solicită 

transmiterea dreptului de folosinţă gratuită  a imobilului situat în loc. Crasna nr.725 

în care funcționează Substația de Ambulanță Crasna. 

Spațiile necesare pentru funcționare sunt :  

- sala activități zilnice Su = 20,52 mp 

- camera ambulanțieri Su =16,20 mp 

- camera asistenți Su =15,66 mp 

- depozit medicamente materiale sanitare Su=16,81 mp 

- camera dezinfecție Su =32,50 mp 

- grup sanitar Su =6 mp 

- hol Su = 5,33 mp 

- hol Su =11,57 mp 

Având în vedere  cele mai sus expuse propun aprobarea proiectului de hotărâre 

iniţiat de primar. 

 
 

 VICEPRIMAR, 
 

TORMA ALEXANDRU 
 

 


