
ROMÂNIA         

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA               

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr.130. 
Din data de 18.12.2012. 

Pentru modificarea Hotărârii nr.12/25.02.2010 al consiliului local Crasna privind 

darea în administrarea Consiliului Judeţean Sălaj a terenului pentru construirea 

Staţiei de transfer, în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Sălaj” 
 

Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului cu nr.11592/18.12.2012; 

- Raportul compartimentului de specialitate cu nr.11593/18.12.2012; 

- Avizul comisiei de specialitate cu nr.11594/18.12.2012; 

- Prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

- Prevederile art.12 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia; 

- Prevederile art.36. alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 În temeiul art. 45  alin.(1) din Legea nr.215/2001 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se modifică art.1 alin.(1) al Hotărârii nr.12/25.02.2010 privind darea în administrarea 

Consiliului Judeţean Sălaj a terenului pentru construirea Staţiei de transfer, în cadrul proiectului 

„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj” și va avea următorul cuprins: 

 ”(1) Se aprobă darea în administrarea Consiliului judeţean Sălaj a terenului în suprafaţă de 

6966 mp pentru construirea Staţiei de transfer în cadrul proiectului „Sistem de management integrat 

al deşeurilor în judeţul Sălaj”, teren identificat conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.” 

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Consiliul Judeţean Sălaj; 

- Dosar şedinţă. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                

Bogya Miklos                               Contrasemnează: 

SECRETARUL  comunei, 

                Lazar Veturia 

 

 



ROMÂNIA            Anexa nr.1. 

JUDEŢUL SĂLAJ                   la HCL nr.130. 

COMUNA CRASNA        din data de 18.12.2012. 

CONSILIUL LOCAL 

 

IDENTIFICAREA TERENULUI  

care se transmite în administrarea Consiliului Judeţean Sălaj pentru construirea 

Staţiei de transfer, în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Sălaj” 

 

 

Nr. crt. Denumire imobil  Suprafaţa  Situaţia juridică 

1.  

Teren  

6966 mp Domeniul public al comunei Crasna 

Înscris în Cf nr. 50085 Crasna  

 nr. cadastral 50085 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                

Bogya Miklos                               Contrasemnează: 

SECRETARUL  comunei, 

                Lazar Veturia 

 

 


