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ROMÂNIA                                  
JUDEŢUL SĂLAJ                            
COMUNA CRASNA                                                  
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.95. 
Din data de 06.10.2022. 

privind aprobarea dobândirii dereptului de proprietate publică a comunei 
Crasna, județul Sălaj asupra unui imobil  

 
Consiliul Local al Comunei Crasna, județul Sălaj; 

Având în vedere:  
- referatul de aprobarea nr.9037/04.10.2022 al primarului comunei Crasna, raportul de 

specialitate nr.9038/04.10.2022 al compartimentului de specialitate și avizul comisiei de 
specialitate al consiliului local; 

Având în vedere : 
-art 120 alin (1), art 121 alin (1) și alin (2) și art 139 din Constituția României, republicată ;  
-art 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;  
-art 7 alin (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare ;  

În temeiul prevederilor: 
-Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;   
-Ordinul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
-Hotărârea Guvernului  nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 
administrativ-teritoriale;  
-prevederile HCL nr. 23/1999 privind insusirea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
comunei Crasna, judetul Sălaj, cu modificările și completările ulterioare; 
-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;  

Luând în considerare:  
  -prevederile  art 129 alin (2) lit. c) coroborat cu alin (6), art 139 alin (3) lit. g), art 286 alin 

(1) și alin.(4) și art 287 lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 –Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare  

În temeiul prevederilor art 196, alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 – 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă dobândirea dreptului de proprietate publică a Comunei Crasna, județul 
Sălaj, asupra bunurilor immobile, identificate conform anexei nr. nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se declară bunurile cuprinse în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, ca fiind bunuri de uz și de interes public local. Bunurile vor fi înscrise în cartea funciară 
în favoarea Comunei Crasna, județul Sălaj – domeniul public. 

 Art.3. După întăbularea dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară, primarul comunei , prin aparatul de specialitate va actualiza inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul punblic al comunei Crasna, confor art.289 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Art.4. 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; 
- Compartiment buget – contabilitate – resurse umane; 
- Monitorul oficial local; 
- Dosarul şedinţei. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            Contrasemnează, 
    SÎRCA CONSTANTIN                                     Secretarul general al comunei 

                  Lazar Veturia 
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Anexa nr.1. 
La HCL nr.95/06.10.2022. 

 
TABEL NOMINAL  

cuprinzând bunuri imobile asupra cărora s-a dobândit dreptul de proprietate publică al comunei Crasna,  
declarate de uz și de interes public local  

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul 
dobândirii 

Valoarea de 
inventar 

Situația juridică actuală 

1. 1.6.2. Grădinița cu program 
prelungit 
Teren aferent 

Crasna, nr.16 
Suprafaţa construită=2487,4 mp 
Suprafaţa totală=2907 mp 

2022  
8571718,20 lei 
14700 lei 
 

 
 
CF nr.50810 

 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                 Contrasemnează, 
    SÎRCA CONSTANTIN                                          Secretarul general al comunei 

                      Lazar Veturia 
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