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ROMÂNIA                                   

JUDEŢUL SĂLAJ                               

COMUNA CRASNA                                     

CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.47.  
Din data de 17.09.2020. 

privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 

privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul public al comunei Crasna 
Consiliul local al  comunei  Crasna; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului nr.7799/09.09.2020 raportul de specialitate nr. 

7738/07.09.2020 și avizul comisie de specialitate ; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

- prevederile art.863 lit.f) din Codul civil, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.44 alin.(4) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n),   corobarate cu prevederile art.286 

alin.(4), art.287 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art.139 alin.(3) lit.g)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se completează anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind 

însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna, la Secţiunea I: 

Bunuri imobile cu  litera ”K. Construcţii pentru alimentare cu apă şi canalizare”, cu poziția 439, 

conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Crasna. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Consiliul judeţean Sălaj; 

- Compartiment buget-contabilitate ; 

- Site:www.primariacrasna.ro; 

- Dosar şedinţă. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  Contrasemnează, 

         Filip Ioan                                       Secretarul general al comunei, 

                                                Lazar Veturia 
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                 Anexa  

                          la H.C.L. nr.47  din 17.09.2020. 

 

L  I  S  T  A 

bunurilor imobile care se includ în domeniul public al comunei CRASNA 

 
Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea bunului Elemente de 

Identificare 

Anul dobândirii 

sau după caz, al 

dării în folosinţă  

Valoarea de 

inventar 

- lei - 

Situaţia juridică 

actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

K . Construcţii pentru alimentare cu apă şi canalizare 

439. 
1.8.6. 

1.8.7. 

Sistem de canalizare 

menajera si statie de 

epurare in localitatea 

Marin si extinderi 

sistem de canalizare si 

sistem de alimentare cu 

apa in localitatea 

Crasna, județul Sălaj 

 Localitatea Marin: stație de epurare, 5 

buc stații de pompare, rețea de canalizare 

sub presiune, instalații hidromatice la SP, 

automatizare, rețea de canalizare 

gravitațională având cămine din beton și 

țeavă ɸ250 PVCKG SN8 și racorduri la 

limita de proprietate cu țeavă de ɸ160 

PVCKG. 

Localitatea Crasna: 3 buc stații de 

pompare, rețea de canalizare sub presiune, 

instalații hidromatice la SP, automatizare, 

rețea de canalizare gravitațională având 

cămine din beton și țeavă ɸ250 PVCKG 

SN8, subtraversări de drumuri, racorduri 

la limita de proprietate cu țeavă ɸ160 

PVCKG și extinderi rețele de apă din 

rețeaua existentă. 

2019 7 168 926,63 

-Proces verbal de 

recepție la 

terminarea lucrărilor 

nr.2426 din 

14.03.2019 

-Contract de 

finanțare nr.69/N 

din 03.04.2012 

-Contract de lucrări 

nr.10677/14.11.2012 

-Autorizația de 

Construire 

nr.43/09.10.2012 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       Contrasemnează, 

         Filip Ioan                                           Secretarul general al comunei, 

                                                     Lazar Veturia 

 

 
 


