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ROMÂNIA               

JUDEŢUL SĂLAJ                       

COMUNA CRASNA                             

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.49. 
Din data de 31.05.2021. 

privind darea în administrare a imobilului înscris în CF nr.50468 Crasna nr. cadastral 

50468, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Porolissum” al județului Sălaj 
  

Consiliul Local al Comunei Crasna, Judeţul Sălaj, întrunit în ședință ordinară; 

Având  în vedere: 

- Referatul de aprobare  a primarului cu nr.5822/21.05.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate al aparatului propriu cu nr.5833/21.05.2021; 

-  avizul comisiei de specialitate al Consiliului local; 

- Adresa cu nr.4201193/17.02.2021 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Porolissum” 

al județului Sălaj; 

- Având în vedere prevederile art. 867 - 870 din Codul Civil; 

- prevederile HCL nr. 23/1999 privind insusirea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 

comunei Crasna, județul Sălaj, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile legii nr. 52/2003, lege privind transparenta decizională în administrația publică; 

- prevederile art.108 lit. d) art.129. alin.(2) lit.c) și d), alin.(6) lit. a), alin.(7) lit.h), art.297 

alin.(1) lit.a), art.298-301 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art.129 alin.(1) , alin.(3) lit.g) , art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE : 

 

 Art. 1. Se aprobă darea în administrare a  imobilului înscris în CF nr.50468 Crasna nr. cadastral 

50468, situat în intravilanul localității Crasna, proprietate publică a comunei Crasna, județul Sălaj, teren 

intravilan în suprafață de 3423 mp având valoare de inventar 51.345 lei, către Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență ” Porolissum” al județului Sălaj, în scopul înființării unei subunități de pompieri în 

localitatea Crasna în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență. 

Art. 2. Predarea-primirea imobilului se va efectua prin protocol de predare-primire în termen de 

30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.  

Art. 3. Primarul comunei Crasna și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Porolissum” al 

județului Sălaj, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri  Hotărârea consiliului local Crasna  

nr.9/25.01.2021, îşi încetează valabilitatea. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunica cu: 

- Instituția Prefectului județului Sălaj, Directia Juridică – Contencios; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Porolissum” al județului Sălaj; 

- Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 

- Monitorul oficial local; 

- Dosarul ședinței; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      Contrasemnează, 

Bodizs Zoltan                                               Secretarul general al comunei, 

                                                      Lazar Veturia 
 


