ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.8 4.

Din data de 20.10.2021.
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea
Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea
Consiliului Judeţean Sălaj
Consiliul local al comunei Crasna,

Având în vedere :
- referatul de aprobare a primarului comunei Crasna cu nr.10385/15.10.2021, raportul
compartimentului de resort nr.10399/15.10.2021 și avizul comisiei de specialitate al consiliului local;
Luând în considerare:
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.139 din 30.09.2021 privind solicitarea trecerii unui
imobil din domeniul public al Comunei Crasna și administrarea Consilului local al Comunei Crasna, în
domeniul public al Județului Sălaj și în administrarea Consiliului Județean Sălaj;
- prevederile art.129 alin.(2) lit.c), raportate la prevederile art. 294 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă transmiterea imobilului identificat în Cartea Funciară nr.50084 Crasna, teren în
suprafață de 7.034 mp, din domeniul public al Comunei Crasna și administrarea Consiliului local al
Comunei Crasna în domeniul public al Județului Sălaj şi administrarea Consiliului județean Sălaj,
declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public județean.
Art. 2. Predarea-primirea se va face pe bază de protocol, în termen de 15 de zile de la data
prezentei hotărâri.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Crasna
și compartimentul buget-contabilitate-resurse umane.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituția Prefectului judeâului Sălaj;
- Primarul comunei Crasna;
- Județul Sălaj;
- Compartiment buget-contabilitate – resurse umane;
- Monitorul oficial local;
- Dosarul ședinței.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Katona Ibolya

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei
Lazar Veturia

