
 
R O M ÂN I A                        Avizat de legalitate 
JUDEŢUL  SĂLAJ              Secretar general, 
COMUNA CRASNA                Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind acceptarea ofertei de donaţie cu titlu gratuit formulată de Boga Tamas Laszlo și David 

Erzsebet Marta, având ca obiect un teren cu destinaţia de drum public 
 

Consiliul local al comunei Crasna; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare a primarului nr….., raprotul compartimentului de resort nr……, 

avizul comisiei de specialitate; 
-Oferta de Donatie cu titlu gratuit înregistrată sub nr.7498/22.08.2022, formulata de Boga 

Tamas Laszlo și David Erzsebet Marta,  autentificată sub nr. 4074 din data de 20.08.2022 de Biroul 
Individual Notarial Crecan Ioan-Gheorghe, prin care, în calitate de proprietari, doresc să cedeze 
Comunei Crasna, suprafaţa de 577 mp teren extravilan , situată în comuna Crasna, județul Sălaj, 
dezmembrat din CF nr.53987 a comunei Crasna, identificat cu nr. cad. nou 55779,  cu destinaţia de 
drum public ; 

Ținând cont de prevederile: 
- art.863 lit.c), art.881, art.885 alin.(1),  art.902, art.905 şi art.1011-1029 din Legea 

nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 109, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a) și c), alin.(14), art.286 alin.(1)  din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
  Art. 1 . Se acceptă oferta de donaţie cu titlu gratuit în domeniul public al Comunei Crasna, 
formulată de Boga Tamas Laszlo și David Erzsebet Marta, autentificată sub nr. 4074 din data de 
20.08.2022 de Biroul Individual Notarial Crecan Ioan-Gheorghe, prin care, în calitate de proprietari, 
donează Comunei Crasna,  suprafaţa de 577 mp teren extravilan, situată în comuna Crasna, județul 
Sălaj, dezmembrat din CF nr.53987 a comunei Crasna, identificat cu nr. cad. nou 55779, cu 
destinaţia de drum public. 
 Art.2. Cheltuielile privind încheierea actului de donaţie în forma autentică şi înscrierea 
acesteia în evidenţele de carte funciară se vor suporta din bugetul comunei Crasna. 
  Art.3. Se mandatează domnul Kovacs Istvan, primarul comunei Crasna, județul Sălaj să 
semneze actul autentic de donație. 
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezetei se încredinţează primarul comunei Crasna. 
 Art.5. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Donatorului; 
- Compartimentul buget -contabilitate - resurse umane; 
- Dosar Hotărâri. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
Voturi:_________”pentru”______”împotrivă”________”abţineri” 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.... 

 

REFERAT DE APROBARE 

Privind acceptarea ofertei de donaţie cu titlu gratuit formulată de Boga Tamas 
Laszlo și David Erzsebet Marta, având ca obiect un teren cu destinaţia de drum 

public  
 

Având în vedere Oferta de Donatie cu titlu gratuit înregistrată sub 
nr.7498/22.08.2022, formulata de Boga Tamas Laszlo și David Erzsebet Marta,  
autentificată sub nr. 4074 din data de 20.08.2022 de Biroul Individual Notarial 
Crecan Ioan-Gheorghe, prin care, în calitate de proprietari, doresc să cedeze Comunei 
Crasna, suprafaţa de 577 mp teren extravilan , situată în comuna Crasna, județul 
Sălaj, dezmembrat din CF nr.53987 a comunei Crasna, identificat cu nr. cad. nou 
55779,  cu destinaţia de drum public ; 

Ținând cont de prevederile: 
- art.863 lit.c), art.881, art.885 alin.(1),  art.902, art.905 şi art.1011-1029 din 

Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 109, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a) și c), alin.(14), art.286 alin.(1)  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere  oportunitatea şi necesitatea realizării unui drum public, 
propun Consiliului Local analizarea şi aprobarea proiectului de hotărâre. 

 

PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA        KOVACS ISTVAN 
Nr.... 

 

RAPORT 

Privind acceptarea ofertei de donaţie cu titlu gratuit formulată de Boga Tamas 
Laszlo și David Erzsebet Marta, având ca obiect un teren cu destinaţia de drum 

public  
 

Având în vedere Oferta de Donatie cu titlu gratuit înregistrată sub 
nr.7498/22.08.2022, formulata de Boga Tamas Laszlo și David Erzsebet Marta, 
autentificată sub nr. 4074 din data de 20.08.2022 de Biroul Individual Notarial 
Crecan Ioan-Gheorghe, prin care, în calitate de proprietari, doresc să cedeze Comunei 
Crasna, suprafaţa de 577 mp teren extravilan , situată în comuna Crasna, județul 
Sălaj, dezmembrat din CF nr.53987 a comunei Crasna, identificat cu nr. cad. nou 
55779,  cu destinaţia de drum public ; 

Ținând cont de prevederile: 
- art.863 lit.c), art.881, art.885 alin.(1),  art.902, art.905 şi art.1011-1029 din 

Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 109, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a) și c), alin.(14), art.286 alin.(1)  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere  oportunitatea şi necesitatea realizării unui drum public, 
propun Consiliului Local analizarea şi aprobarea proiectului de hotărâre. 

 

VICEPRIMAR, 
VINCZE ALEXANDRU 


