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

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind solicitarea către Consiliul Județean Sălaj de terecere a unui imobil 

din domeniul public al județului Sălaj în domeniul public al Comunei Crasna 
 

Consiliul Local al comunei Crasna,  
Având în vedere : 
- Referatul de aprobare al primarului cu nr……, 
-  raportul compartimentului de specialitate cu nr…… 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
În conformitate cu: 
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile  art.294 alin.(2)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Sesolicită Consiliului Județean Sălaj, trecererea  din domeniul public al 
Județului Sălaj în domeniul public al Comunei Crasna a imobilului înscris în CF nr. 50949 nr. 
cad.50949 în suprafață de 292 mp  teren cu  Stație de ambulanță și anexă, situat în loc. Crasna 
nr.363, județul Sălaj. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei  
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunica cu: 

- Instituția Prefectului județului Sălaj, Directia Juridică – Contencios; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Consiliul județean Sălaj; 
- Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 
- Monitorul oficial local; 
- Dosarul ședinței; 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
Voturi:_________”pentru” 

______”împotrivă” 
________”abţinere” 

 

 
 
 



ROMÂNIA          
JUDEŢUL SĂLAJ                    
COMUNA CRASNA 
PRIMAR                     
Nr....................  

 
REFERAT DE APROBARE 

privind solicitarea către Consiliul Județean Sălaj de terecere a unui imobil 
din domeniul public al județului Sălaj în domeniul public al Comunei Crasna 
 

 

 Din luna noiembrie 2020 Substația de ambulanță din Crasna a fost mutată 
în localitatea Șimleu Silvaniei, datorită faptului că, în urma controlului efectuat 
de ISU ”POROLISSUM”, s-a constatat că imobilul în care funționează nu 
corespunde cerințelor legale. 

 Pentru asigurarea intervenției în localitatea Crasna și zona Crasnei a 
Serviciului de ambulanță este necesar de urgență asigurarea unui spațiu 
corespunzător. 
 Având în vedere că în curtea Spitalului din Crasna a funcționat Stația de 
ambulanță, proprietatea Județeului Sălaj, venim cu rugămintea să aprobați 
solicitarea de trecere în domeniul public al comunei Crasna a a imobilului înscris 
în CF nr. 50949 nr. cad.50949 în suprafață de 292 mp  teren cu  Stație de 
ambulanță și anexă, care ar urma să fie reabilitată pentru asigurarea acestui 
serviciu atât pentru comuna Crasna cât și pentru toată zona deservită. 

În temeiul prevederilor art.294 alin.(2) din Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, vă rugăm să aprobați solicitarea de  trecere 
din domeniul public al Județului Sălaj în domeniul public al Comunei Crasna a 
imobilului înscris în CF nr. 50949 nr. cad.50949 în suprafață de 292 mp  teren cu  
Stație de ambulanță și anexă, situat în loc. Crasna nr.363, județul Sălaj. 
  În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), art.196 alin.(1) lit.a) din  OUG 
nr.57/2019, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 

 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 



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

 
RAPORT 

privind solicitarea către Consiliul Județean Sălaj de terecere a unui imobil din 
domeniul public al județului Sălaj în domeniul public al Comunei Crasna 

 

 
Din luna noiembrie 2020 Substația de ambulanță din Crasna a fost mutată în 

localitatea Șimleu Silvaniei, datorită faptului că, în urma controlului efectuat de ISU 
”POROLISSUM”, s-a constatat că imobilul în care funționează nu corespunde 
cerințelor legale. 

Pentru asigurarea intervenției în localitatea Crasna și zona Crasnei a 
Serviciului de ambulanță este necesar de urgență asigurarea unui spațiu 
corespunzător. 
 Având în vedere că în curtea Spitalului din Crasna a funcționat Stația de 
ambulanță, proprietatea Județeului Sălaj, venim cu rugămintea să aprobați solicitarea 
de trecere în domeniul public al comunei Crasna a a imobilului înscris în CF nr. 
50949 nr. cad.50949 în suprafață de 292 mp  teren cu  Stație de ambulanță și anexă, 
care ar urma să fie reabilitată pentru asigurarea acestui serviciu atât pentru comuna 
Crasna cât și pentru toată zona deservită. 

În temeiul prevederilor art.294 alin.(2) din Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, vă rugăm să aprobați solicitarea de  trecere 
din domeniul public al Județului Sălaj în domeniul public al Comunei Crasna a 
imobilului înscris în CF nr. 50949 nr. cad.50949 în suprafață de 292 mp  teren cu  
Stație de ambulanță și anexă, situat în loc. Crasna nr.363, județul Sălaj. 
  În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), art.196 alin.(1) lit.a) din  OUG 
nr.57/2019, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 

 
VICEPRIMAR, 

VINCZE ALEXANDRU 
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