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

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 

751 mp mp, situat în extravilanul localității Crasna 
 

Consiliul local al comunei Crasna; 
Având în vedere: 
            -Expunerea de motive a primarului nr…. 

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort nr…..; 
            -Rapoartele comisiei de specialitate ale Consiliului local; 

- Extrasul de carte funciară pentru informare nr.53051 Crasna; 
Având în vedere, "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" autentificată sub 

nr.881 din 22.06.2018, la Societatea Profesională Notarială Ciupe; 
            Ţinând cont de prevederile art. 4 şi ale art. 6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare. 
            În conformitate cu dispoziţiile art. 36 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar cu 
modificările ulterioare şi ale Deciziei nr. 22 din 26 septembrie 2016 a ÎCCJ; 
            Văzând prevederile art. 553 alin.(2) şi ale art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil; 
            Potrivit competenţelor conferite de art. 36 alin.(2) lit. c), art. 115 alin.(1) lit. b) din 
Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare; 
            În temeiul dispoziţiilor art. 119, art. 121 alin.(2) şi ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare;  
  

HOTĂRĂŞTE 
  
            Art.1. Atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului identificat în C.F. nr. 
53051 Crasna – nr. cad. 53051 teren în suprafață de 751 mp, situat în extravilanul localității 
Crasna ”Irtas -Mocsar”, judeţul Sălaj, cu destinaţia de teren pentru drum. 
            Art.2. Terenul nu face obiectul vreunei cereri de revendicare potrivit legislaţiei în 
vigoare privind reconstituirea dreptului de proprietate. 
            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul 
buget-contrabilitate. 
            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj 
- Primarul comunei Crasna; 
- Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 
- Compartiment fond funciar, 
- Compartiment Urbanism. 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
BOGYA MIKLOS 

Voturi: pentru:............... 
împotrivă........ 

abţineri............. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
NR……… 
 

EXPUNERE DE MOTIVE, 
PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 
751 mp mp, situat în extravilanul localității Crasna 

 
 
   

Având în vedere, "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" 
autentificată sub nr.881 din 22.06.2018, la Societatea Profesională Notarială 
Ciupe, de către Notar Public, Ciupe Dan Andrei, prin care proprietarul tabular al 
imobilului-teren menţionat mai sus, declară că, renunţă la dreptul de proprietate 
asupra acestuia. 

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate 
renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială, înregistrată la 
biroul de cadastru şi publicitate imobiliară”, iar comuna “poate cere înscrierea 
dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu 
respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.” 

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr. 
53051 Crasna – nr. cad. 53051 teren în suprafață de 751 mp, situat în extravilanul 
localității Crasna ”Irtas -Mocsar”, judeţul Sălaj de renunţare la dreptul de 
proprietate, de către proprietarul tabular. 

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a 
renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat 
al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”. 

Având în vedere cele menţionate mai sus și în temeiul dispoziţiilor art. 119, 
art. 121 alin.(2) şi ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările ulterioare, propun aprobarea 
proiectului de hotărâre, privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a 
terenului identificat în C.F. nr. 53051 Crasna – nr. cad. 53051 teren în suprafață 
de 751 mp, situat în extravilanul localității Crasna ”Irtas -Mocsar”, judeţul Sălaj, 
cu destinaţia de teren pentru drum. 

 
PRIMAR 

BOGYA MIKLOS 
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ROMÂNIA          APROB 
JUDEȚUL SĂLAJ        PRIMAR 
COMUNA CRASNA         BOGYA MIKLOS 
NR…….. 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 

751 mp mp, situat în extravilanul localității Crasna 
 

Având în vedere, "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" 
autentificată sub nr.881 din 22.06.2018, la Societatea Profesională Notarială 
Ciupe, de către Notar Public, Ciupe Dan Andrei, prin care proprietarul tabulari al 
imobilului-teren menţionat mai sus, declară că, renunţă la dreptul de proprietate 
asupra acestuia. 

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate 
renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială, înregistrată la 
biroul de cadastru şi publicitate imobiliară”, iar comuna “poate cere înscrierea 
dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu 
respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.” 

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr. 
53051 Crasna – nr. cad. 53051 teren în suprafață de 751 mp, situat în extravilanul 
localității Crasna ”Irtas -Mocsar”, judeţul Sălaj de renunţare la dreptul de 
proprietate, de către proprietarul tabular. 

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a 
renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat 
al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea 
unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Comuna Crasna, 
în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Comuna Crasna, înscris în C.F. nr. 
53051 Crasna – nr. cad. 53051 teren în suprafață de 751 mp, situat în extravilanul 
localității Crasna ”Irtas -Mocsar”, judeţul Sălaj, cu destinaţia de teren pentru 
drum. 

 
Inspector, 

Nemeth Annamaria 
 
 
 


