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ROMÂNIA                                 
JUDEŢUL SĂLAJ       
COMUNA CRASNA                                                          
CONSILIUL LOCAL       
 

HOTĂRÂREA Nr.64. 
Din data de 29.06.2022. 

privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată inchirierii, între Pap David  și o 
locuință vacantă și încheierea de contract de închiriere 

 
Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj; 

Având în vedere :  
- Referatul de aprobare a primarului nr.5986/27.06.2022, Raportul compartimentului de specialitate 
nr.5995/27.06.2022, și Avizul comisiei de specialitate al consilului local; 
-Cererea nr.5916/23.06.2022  al domnului Pap David, chiriaș de locuință ANL, ;  
-Procesul Verbal al Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe, nr.5994/27.06.2022, prin 
care s-a aprobat schimbul ;  
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
- Prevederile art.8 alin. (2) si alin. (6) din Legea 152/ 1998 privind inființarea Agenției Naționale pentru 
Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- Prevederile art. 15, alin 17- 19 din H.G. nr. 962/ 2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152 /1998 privind inființarea Agenției Naționale pentru 
Locuințe cu modificările si completările ulterioare;  
- Prevederile art 868 alin. (2) , ale art.1763 si ale art. 1833 din Legea nr. 287/2009 –Codul Civil 
republicata, ulterior modificata si completata;  
-prevederile art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,, cu modificările și completarile ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art.1. Se aprobă schimbul de locuință pentru tineri destinat închirieii pentru familia domnului Pap 

David, chiriaș de locuință ANL, ap. nr.10 sc.A, et.II, cu locuința nr.14, parter. 
Art.2. Se va încheia un nou contract de închiriere  pentru locuința  nr.14,  parter cu domnul Pap 

David. 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei. 
Art.4. Prezenta se va comunica cu:  

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;  
-Primarul comunei Crasna;  
- Membrilor comisiei sociale de analiză; 
- Compartiment impozite și taxe locale; 
- site Error! Hyperlink reference not valid. oficial local; 
- Dosarul ședinței; 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               Contrasemnează, 

      KOCSIS EVA                                        Secretarul general al comunei 
               Lazar Veturia 
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