
Intern 
 

 
 

ROMÂNIA                Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                      Secretarul general al comunei 
COMUNA CRASNA            LAZAR VETURIA 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind retragerea dreptului administrare cu titlu gratuit al SC CRASNA SERV S.R.L. 

asupra imobilului Microstație de sortare și pretratare 
  

Consiliul Local al Comunei Crasna, Judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară, în exercitarea 
atribuțiilor sale legale; 

Având  în vedere: 
- Referatul de aprobare  a primarului cu nr…………….; 
- raportul compartimentului de specialitate al aparatului propriu cu nr………………..; 
-  avizul comisiei de specialitate al Consiliului local; 
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
- prevederile art.869 din Legea nr.287/2009 privind codul civil, cu modificările și completările 

uterioare; 
- prevederile art.108, art.129. alin.(2) lit.c), alin.(6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
  În temeiul art.139 alin.(1) , alin.(3) lit.g) , art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
 Art.1. Se aprobă retragerea dreptului administrare cu titlu gratuit al SC CRASNA SERV SRL 
asupra imobilului Microstație de sortare și pretratare, aparținând domeniul privat al Comunei Crasna. 
 Art.2. Începând cu data prezentei se abrogă din subtitlul Microstație de sortare și pretratare 
pct.1-3  din  Anexa nr.15 al Hotărârii Consiliului local al comunei Crasna nr.70/16.09.2010,  Lista 
bunurilor  transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Crasna. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu: 
- Instituția Prefectului județului Sălaj, Directia Juridică – Contencios; 
- Primarul comunei; 
- SC CRASNA SERV SRL; 
- Compartiment buget-contabilitate – resurse umane; 
- Site: www.primariacrasna.ro; 
- Dosarul ședinței; 
- Dosar hotărâri. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

BOGYA MIKLOS 
Voturi:_________”pentru” 

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

REFE RAT DE APROB ARE 
privind retragerea dreptului administrare cu titlu gratuit al SC CRASNA SERV S.R.L. 

asupra imobilului Microstație de sortare și pretratare 
 
 

Prin notificarea cu nr.313/07.11.2019 a SC CRASNA SERV SRL comunică faptul 

că,  renunță la folosința Microstației de sortare și pretarae, deoarece activitatea de sortare 

de deșeurilor nu mai face parte din activitatea firmei. 

Având în vedere notificarea mai sus amintitiă, este necesară retragerea dreptului de 

administrarea cu titlu gratuit de către SC CRASNA SERV SRL asupra imobilului 

Microstație de sortare și pretratare, aparținând domeniul privat al Comunei Crasna și 

abrogarea subtitlului Microstație de sortare și pretratare pct.1-11  din  Anexa nr.15 al 

Hotărârii Consiliului local al comunei Crasna nr.70/16.09.2010,  Lista bunurilor  

transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului. 

În temeiul prevederilor art.108, art.129. alin.(2) lit.c), alin.(6) lit. a) din Ordonanța 

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

proiectului de hotărâre inițiat. 

 

PRIMAR, 

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

RAPORT  
privind retragerea dreptului administrare cu titlu gratuit al SC CRASNA SERV S.R.L. 

asupra imobilului Microstație de sortare și pretratare 
 
 

Prin notificarea cu nr.313/07.11.2019 a SC CRASNA SERV SRL comunică faptul 

că,  renunță la folosința Microstației de sortare și pretarae, deoarece activitatea de sortare 

de deșeurilor nu mai face parte din activitatea firmei. 

Având în vedere notificarea mai sus amintitiă, este necesară retragerea dreptului de 

administrarea cu titlu gratuit de către SC CRASNA SERV SRL asupra imobilului 

Microstație de sortare și pretratare, aparținând domeniul privat al Comunei Crasna și 

abrogarea subtitlului Microstație de sortare și pretratare pct.1-11  din  Anexa nr.15 al 

Hotărârii Consiliului local al comunei Crasna nr.70/16.09.2010,  Lista bunurilor  

transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului. 

În temeiul prevederilor art.108, art.129. alin.(2) lit.c), alin.(6) lit. a) din Ordonanța 

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

proiectului de hotărâre privind retragerea dreptului administrare cu titlu gratuit al SC 

CRASNA SERV S.R.L. asupra imobilului Microstație de sortare și pretratare. 

 

 

VICEPRIMAR, 

TORMA ALEXANDRU 

 


