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ROMÂNIA                            

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA                                           

CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA Nr.44.  
Din data de 26.07.2019. 

Privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna  și 

administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al 

Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj  

Consiliul local al comunei Crasna, 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare  a primarului comunei Crasna nr.7503/23.07.2019; 

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.7504/23.07.2019; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Crasna; 

- Hotărârea nr.81/19.07.2019 a Consiliului Județean Sălaj privind solicitarea trecerii unui imobil 

din domeniul public al Comunei Crasna și administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în 

domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), coroborate cu art.139 și art.294 alin.(3)  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

  În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind 

Codul administrativ,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea, din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului 

Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean 

Sălaj, a segmentului din drumul judeţean DJ 191G, având datele de identificare prevăzute în anexa la 

prezenta hotărâre și se declară din bun de interes public local în bun de interes public judeţean. 

Art.2. Predarea – primirea imobilului se va realiza în termen de 15 zile de la data adoptării 

prezentei hotărâri. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Crasna. 

 Art.4.  Prezenta se comunică:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Sălaj; 

 - Consiliului Județean Sălaj;  

- Primarului comunei Crasna;  

- Secretarului comunei Crasna;  

- Compartimentului buget-contabilitate-resurse umane; 

- site: www.primariacrasna.ro; 

- Dosarul ședinței. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ 

    Sîrca Constantin                                Secretarul comunei Crasna, 

                                                              Lazar Veturia 

 

 

http://www.primariacrasna.ro/
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ANEXĂ  

La Hotărârea Consiliului local al comunei Crasna nr.44 din data de 26.07.2019 

privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna  și 

administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al 

Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj  

 

Nr. 

crt. 

Denumire actuală Date identificare Denumire 

anterioară 

Situația 

juridică 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

1. DJ  191G  

Crasna (DJ 108G) – 

Marin – Valcău de 

jos (DJ 191D)  
 

Km:0+000-8+740 

Suprafată teren: 

123.608 mp 

DC 80 

Crasna (DJ 

108G) - Marin 

 

CF nr.53395 

CF nr.53396 

CF nr.53397 

4.199.699,64 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ 

    Sîrca Constantin                                Secretarul comunei Crasna, 

                                                              Lazar Veturia 

 

 


