
ROMÂNIA        

JUDEŢUL SĂLAJ                           

COMUNA CRASNA                                     

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.30.  
D i n  d a t a  d e  2 9 . 0 3 . 2 0 2 1 .  

privind aprobarea schimbării temporare a destinației unui imobil în centru de vaccinare, 

pe perioada derulării campaniei de vaccinare împotriva COVID 19 
 

Consiliul local al comunei Crasna, jud. Sălaj; 
Având în vedere : 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Crasna cu nr.2965/26.03.2021,  Raportul 

compartimentului de resort nr.2966/26.03.2021 și Avizul comisiei de specialitate al Consiliului local; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

  -prevederile art. 554, art. 858 – 865 din Legea nr. 287/2009R privind Codul civil, cu modificările 

și completările ulterioare; 

  - prevederile art. 1, alin. (5) – (7), art. 27 din Legea nr. 7/1996R a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Capitolului VII pct.1 lit. b) din Ordinul nr.2171/2020 pentru stabilirea Normelor 

privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva Covid – 19; 

- prevederile H.G. nr.1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID - 19 

în România, cu modificările și completările ulterioare; 

              În conformitate cu prevederile art. 136 alin (1), art. 129, alin (1),  din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

   În temeiul art. 139, alin. (3), lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă schimbarea temporară a destinației imobilului , situat în com. Crasna, sat. 

Crasna nr.363, jud. Sălaj, aflat în domeniul public al Comunei Crasna, înscris în Cartea Funciară 

nr.1157, nr. Cadastral 50776-CS, respectiv clădirea: Bază de tratament - compartiment recuperare, 

medicină fizică și balneologie, din cadrul Spitalului de boli cornice Crasna, în CENTRU DE 

VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID 19, pe perioada derulării campaniei de vaccinare împotriva 

COVID 19. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei 

Crasna. 
Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu: 

- Instituția Prefectului județului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Spitalul de boli cornice Crasna; 

- Compartiment buget-contabilitate- resurse umane; 

- Monitorul oficial local; 

- Dosarul ședinței. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             Contrasemnează, 

Torma Alexandru                              Secretarul general al comunei, 

                                            Lazar Veturia 


