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R O M Â N I A            Avizat de legalitate,  
JUDEŢUL SĂLAJ                  Secretar general al comunei,  
COMUNA CRASNA                                                    Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL        

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 
privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul public al comunei Crasna 
 

Consiliul local al  comunei  Crasna; 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.8780/02.09.2021; 
- raportul de specialitate nr.8748/01.09.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ; 
- procesul verbal de recepție la terminatrea lucrărilor cu nr.8558/25.08.2021 pentru  obiectivul 

de investiție  ”Modernizare și dotare Cămin Cultural Huseni” și contractul de finanțare 
nr.C0760CN0001176330394/15.12.2017; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu 
modificările și completările ulterioare; 

- în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1) , alin.(2) lit.c), art.286 alin.(4), art.287 lit.b), 
art.289 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) și art.139 alin.(3) lit.g) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se modifică anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind 
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna, la Secţiunea I: Bunuri 
imobile ,,A.Construcţii şi terenuri aferente”, la poziția  nr.13 coloana 5, conform Anexei la prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Crasna. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Consiliul judeţean Sălaj; 
- Compartiment contabilitate; 
- Cetăţenii comunei prin afişare; 
- Dosar şedinţă. 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
 

Voturi: pentru:............... 
împotrivă........ 
abţineri............. 
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                 Anexa  
                          la H.C.L. nr...... din 09.09.2021. 

L  I  S  T  A 
bunurilor imobile care se includ în domeniul public al comunei CRASNA 

Secţiunea I: Bunuri imobile 
Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de 
Identificare 

Anul dobândirii 
sau după caz, al 

dării în 
folosinţă  

Valoarea de 
inventar 

- lei - 

Situaţia juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

A. CONSTRUCŢII ŞI TERENURI AFERENTE 

13. 1.6.2. 
 

Căminul cultural 
Teren aferent 
 
 
 

Huseni, nr.178 
Suprafaţa construită:   359,70 mp 

Suprafaţa totală:        3400 mp 

Vecinii: 
    N: Teren agricol- Sfârlea Simion 
    S-Valea Martolcza 
    E- Ghile Florian,Drum 
    V- Teren agricol-Sfârlea Simion 

1970 
 
 
 
 

829.595,76  
 
 
 
 

Domeniu public al 
comunei conform 
HCL nr.     /2021 
Procesul verbal de 
recepție la 
terminatrea 
lucrărilor cu 
nr.8558/25.08.2021 
 
 
 
 

 
       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              
       Katona Ibolya                                             Contrasemnează: 
                                        SECRETARUL general al comunei,                                   

                                Lazar Veturia 
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ROMÂNIA           
JUDEŢUL SĂLAJ                     
COMUNA CRASNA  
PRIMAR            
Nr.8780/02.09.2021. 

 
REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr.23 /1999 privind 
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul public al comunei Crasna, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Prin proiectul ” Modernizare și dotare Cămin Cultural Huseni”  s-au adus 
modificări la valoarea de inventar al Căminului Cultural din Huseni. 
  Având în vedere procesul verbal de recepție la terminatrea lucrărilor cu 
nr.8558/25.08.2021 pentru  obiectivul de investiție ” Modernizare și dotare Cămin 
Cultural Huseni și contractul de finanțare nr.C0760CN0001176330394/15.12.2017 este 
necesar modificarea anexei inventarului domeniului public al comunei Crasna  prin 
introducerea noii valori al Căminului Cultural Huseni. 

Având în vedere cele mai sus expuse, în conformitate cu: 
- prevederile art.863 lit.f) din Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1) , alin.(2) lit.c), art.286 alin.(4), 

art.287 lit.b), art.289 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

PROPUN: 
 

Aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului local nr.23 /1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Crasna, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
PRIMAR 

KOVACS ISTVAN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA                                  Aprobat 
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JUDEŢUL SĂLAJ                                               Primar, 
COMUNA CRASNA                       KOVACS ISTVAN 
Nr.  8748 /01.09.2021 
 

 
RAPORT 

pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23/21.09.1999 
privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul public al comunei Crasna, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Prin proiectul ”Modernizare si dotare Camin Cultural Huseni ” în cadrul căruia a 
fost realizat in localitatea Crasna satul Huseni modernizarea si dotarea caminul cultural, 
este necesar actualizarea inventarului domeniului public al comunei Crasna  prin 
introducerea obiectivelor noi realizate și actualizarea valorilor de inventar a  celor 
existente. 
 Luând în considerare: 

- Contract de finantare nr.C 0760CN00011763300394/15.12.2017 

- Proces -verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.8558/25.08.2021 

Propun emiterea unei hotarai a Consiliului Local prin care se aproba completarea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeiul public al Comunei Crasna si se impune 
modificare de valoare in suma de 829.595,76 lei. 

 
 

 
Compartiment buget-contabilitate-resurse umane, 

NEMETH ANNAMARIA 
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       Anexa     
                       la H.C.L. 

nr...... din ...... 
L  I  S  T  A 

bunurilor imobile care se includ în domeniul public al comunei CRASNA 
Secţiunea I: Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
Identificare 

Anul 
dobândirii 
sau după 
caz, al 
dării în 

folosinţă  

Valoarea de 
inventar 

- lei - 

Situaţia 
juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

A. CONSTRUCŢII ŞI TERENURI AFERENTE 

13. 1.6.2. 
 

Căminul 
cultural 
Teren aferent 
 
 
 

Huseni, nr.178 
Suprafaţa 
construită:   359,70 
mp 

Suprafaţa totală:        
3400 mp 

Vecinii: 
    N: Teren 
agricol- Sfârlea 
Simion 
    S-Valea 
Martolcza 
    E- Ghile 
Florian,Drum 
    V- Teren 
agricol-Sfârlea 
Simion 

1970 
 
 
 
 

829.595,76 
 
 
 
 
 

Domeniu 
public al 
comunei 
conform 
HCL 
nr.25/2017 
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