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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.14.

Din data de 25.01.2021.
Privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de
1305 mp, situat în loc. Crasna, înscris în CF nr.53750 Crasna
Consiliul local al comunei Crasna;

Având în vedere:
-referatul de aprobare a primarului nr.359/18.01.2021, Raportul de specialitate al
compartimentului de resort nr.377/18.01.2021, Avizul comisiei de specialitate al Consiliului
local;
-Extrasul de carte funciară pentru informare nr.53750 Crasna;
Având în vedere "Declarația de renunțare la dreptul de proprietate" autentificată sub
nr.1010 din 13.10.2020 de Societatea Profesională Notarială Ciupe;
Luând în considerare dispozițiile 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.557 alin.(2) din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, prevederile art.211 din Ordinul nr.1340/2015 privind modificarea și
completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte
funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.700/2014*;
Potrivit competențelor conferite de art. 129 alin.(2) lit. c), art. 354 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(1) lit.a), coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g)
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului identificat în C.F. nr.
53750 Crasna – nr. cad.53750 teren neîmprejmuit, în suprafață de 1305 mp, situat în
extravilanul localității Crasna, județul Sălaj, Tarla ”Kishosszu”, cu destinația de teren pentru
drum.
Art.2. Terenul nu face obiectul vreunei cereri de revendicare potrivit legislației în
vigoare privind reconstituirea dreptului de proprietate.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul
buget-contabilitate.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
- Primarul comunei Crasna;
- Compartiment buget-contabilitate-resurse umane;
- Compartiment Urbanism;
- Monitorul oficial local;
- Dosarul ședinței;
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Contrasemnează,
Kiss Istvan
Secretarul general al comunei,
Lazar Veturia

