
ROMÂNIA                             Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                           Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                               Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL  
          

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului 

înscris în CF nr.50470 Crasna, nr. cadastral 50470 , din  Primăria  Crasna (înscris în 
cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public 

 
Consiliul local al comunei Crasna; 

Având în vedere : 
- Referatul de aprobare a primarului comunei Crasna cu nr...........,  Raportul compartimentului 

de resort nr......................... 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 Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015; 

- prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată; 
-  prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 HOTĂREȘTE: 
 

 Art.1. Se aprobă operațiunea de rectificare a denumirii proprietarului imobilului cu nr.cadastral 
50470 înscris în CF nr.50470 Crasna din Primăria Crasna (înscris în Cartea Funciară) în Comuna 
Crasna – domeniu public. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Crasna. 

Art.3.  Prezenta Hotărâre se comunică la : 
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Compartiment buget-contabilitate – resurse umane; 
- O.C.P.I. Sălaj; 
- Monitorul oficial local; 
- Dosarul ședinței. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVÁN 
Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 
abţineri............. 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA  
PRIMAR 
Nr. 
 

REFERAT DE APROBARE 
Privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului 

înscris în CF nr.50470 Crasna, nr. Cadastral 50470 , din  Primăria  Crasna (înscris în 
cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public 

 
 
 

  Luând în considerare: 
- Prevederile Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin 
Ordinul nr. 1304/2015; 

- prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată; 
-  prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 

PROPUN 

aprobarea operațiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului cu cu 
nr.cadastral 50470 înscris în CF nr.50470 Crasna din Primăria Crasna (înscris în Cartea 
Funciară) în Comuna Crasna – domeniu public. 
   În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare propun 
aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată. 

 

PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA        KOVACS ISTVAN 
Nr. 
 
 

RAPORT 
Privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului cu 

nr.cadastral 50470 înscris în CF nr.50470 Crasna din Primăria Crasna (înscris în 
Cartea Funciară) în Comuna Crasna – domeniu public. 

 
 
 
 Având în vedere faptul că la data notării în cartea funciară a imobilului  cu 
nr.cadastral 50470 înscris în CF nr.50470 Crasna denumirea intituției era PRIMĂRIA 
CRASNA, iar la data actuală s-a modificat denumirea în UAT COMUNA CRASNA, este 
necesar și oportun rectificarea denumirii proprietarului cu denumirea actualizată. 
  Luând în considerare: 

- Prevederile Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin 
Ordinul nr. 1304/2015; 

- prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată; 
-  prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 

PROPUN 

aprobarea operațiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului cu 
nr.cadastral 50470 înscris în CF nr.50470 Crasna din Primăria Crasna (înscris în Cartea 
Funciară) în Comuna Crasna – domeniu public. 
 

VICEPRIMAR, 

VINCZE ALEXANDRU 
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