ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.5 4.
Din data de 22.06.2021.
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea
executării obiectivului de investiții ” Reabilitare, modernizare și dotare Sală de Sport Comuna
Crasna, sat. Crasn a nr.14, jud. Sălaj”
Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului înregistrată cu nr.6590/15.06.2021, raportul de specialitate
întocmit de Compartimentul Achiziții Publice înregistrat la nr.6599/15.06.2021 și avizul comisiei de
specialitate;
Luând în considerare:
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. c), alin. (6) , lit. a) şi (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin
Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în comuna Crasna,
județul Sălaj, aflat în proprietatea Comunei Crasna (domeniul public), în suprafață de 1575 mp, identificat
potrivit Cărții funciare nr. 53401, nr. Cadastral 53401, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada
realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții ” Reabilitare, modernizare și dotare Sală de
Sport Comuna Crasna, sat. Crasn a nr.14, jud. Sălaj”.
Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare.
Art.3. Consiliul Local al comunei Crasna, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de
teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.
Art. 4. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Crasna, județul Sălaj a
cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).
Art. 5. Consiliul Local al Comunei Crasna se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a
obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minimum 15 ani.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințșează primarul comunei Crasna.
Art.7. Prezenta se comunică cu:
- Instituția Prefectului Județului Sălaj;
- Primarul comunei Crasna,
- Compartiment buget-contabilitate-resurse umane;
- Compartiment achiziții publice
- Monitorul oficial local;
- Dosarul ședinței.
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Contrasemnează,
Bodizs Zoltan
Secretarul general al comunei,
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