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

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul Prefectului 
Județului Sălaj 

 
Consiliul Local al Comunei Crasna, județul Sălaj; 

Având în vedere:  
- referatul de aprobarea nr.  al primarului comunei Crasna, raportul de specialitate nr. .. al 

compartimentului de specialitate și avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
 - Cererea înregistrată sub nr.6691 din data de 22.07.2022 prin care numiții Farkas Irina-Ecaterina, 

Farkas Sandor – Bendeguz și Boros Jolan-Emese solicită atribuirea dreptului de proprietate asupra 
terenului intravilan în cota de ½ din suprafața de 299 mp, proprietatea Statului Român, aferent construcției 
aflată în proprietatea solicitanților, conform cărții funciare nr.3339 Crasna, nr. top.663/a; 

 - prevederile art. 36 alin. (3) și ale alin.(6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 129 alin. (1) şi ale alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Propunem atribuirea în proprietate prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj, a  terenului 

intravilan în cota de ½ din suprafața de 299 mp, aferent construcției înscrise 3339 Crasna, nr. top.663/a, 
situat în comuna Crasna, satul Crasna, nr.1038, județul Sălaj, numiților Farkas Irina-Ecaterina, Farkas 
Sandor – Bendeguz și Boros Jolan-Emese. 

 Art.2. Propunerea va fi înaintată Instituţiei Prefectului Județului Sălaj în vederea emiterii 
Ordinului Prefectului de atribuire în proprietate a terenului, conform art. 36 alin. (6) din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei Crasna.  
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-  Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;  
- Primarul Comunei Crasna; 
-  Numiții Farkas Irina-Ecaterina, Farkas Sandor – Bendeguz și Boros Jolan-Emese; 
- Dosarul şedinţei. 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
KOVACS ISTVAN 

Voturi:_________”pentru” 
______”împotrivă” 

________”abţineri”  
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
NR.. 
 
 
 

 REFERAT DE APROBARE 
Privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul Prefectului 

Județului Sălaj 
 

 
 

Având în vedere documentaţia tehnică şi situaţia juridică a terenului, în conformitate 

cu prevederile art.36 alin.(3) din Legea nr.18/1991-Legea fondului funciar, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare propun aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat. 

 

 
PRIMAR, 

 
KOVACS ISVAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

RAPORT 
Privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul Prefectului 

Județului Sălaj 
 
 

Prin înregistrată sub nr.6691 din data de 22.07.2022 prin care numiții Farkas Irina-
Ecaterina, Farkas Sandor – Bendeguz și Boros Jolan-Emese solicită atribuirea dreptului de 
proprietate asupra terenului intravilan în cota de ½ din suprafața de 299 mp, proprietatea 
Statului Român, aferent construcției aflată în proprietatea solicitanților, conform cărții 
funciare nr.3339 Crasna, nr. top.663/a.    

Numiții Farkas Irina-Ecaterina, Farkas Sandor – Bendeguz și Boros Jolan-Emese 
solicită emiterea Hotărârii Consiliului Local Crasna pentru cota de ½ din suprafața de 299, 
în vederea înaintării propunerii pentru emiterea de Ordin al Prefectului pentru această 
suprafaţă. 

Având în vedere documentaţia tehnică şi situaţia juridică a terenului, terenul în cota 
de ½ din suprafața de 299, este situată în intravilanul localităţii Crasna, nr.1038, teren 
aferent construcţiei proprietatea numiților Farkas Irina-Ecaterina, Farkas Sandor – 
Bendeguz și Boros Jolan-Emese. 

Conform extrasului  CF 3339 Crasna, nr. top.663/a, terenul în cota de ½ din 
suprafața de 299 mp este în proprietatea Statului Român. Susnumiții au dobândit 
propietatea asupra clădirii prin convenție. 

În baza celor prezentate, propunem aprobarea  propunerii  de atribuire prin Ordinul 
Prefectului  a cotei de ½ din suprafața de 299 mp, și aprobarea proiectului de hotărâre 
inițiat în acest sens,  în vederea înaintării propunerii pentru Ordin al Prefectului. 
 

Compartiment fond funciar, 
Inspector, 

Ing. Solyom Adam-Tamas 
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