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

P R OIE CT  D E H OT Ă RÂ RE  
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...., din care rezultă necesitatea realizării 

proiectului,  raportul compartimentului de resort nr.... 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 transmiterea unui imobil din 

domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consilului Județean Sălaj, în domeniul public al 
Comunei Crasna și în administrarea Consiliului local; 

- 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 OUG 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 
Crasna în domeniul public al Judeâului 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-rresurse umane. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Instituția Prefectului judeâului Sălaj; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Județul Sălaj; 
-  Compartiment buget-contabilitate – resurse umane; 
- Monitorul official local; 
- Dosarul ședinței. 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVÁN 
Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 
abţineri............. 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
NR…… 

REFERAT DE APROBARE 
 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 
 

Imobilul înscris în Cartea Funciară nr.50084 Crasna compus din teren în suprafață de 7034 mp, se 
află în proprietatea publică a Comunei Crasna, fiind situat pe raza administrativ-teritorială a comunei 
Crasna. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.139/30.09.2021  Judeâul Sălaj solicitătransmiterea 
acestuia din domeniul public al Comunei Crasna și administrarea Consiliului local al comunei Crasna, în 
domeniul public al Județului Sălaj și în administrarea Consiliului județean Sălaj și declararea acestuia din 
bun de interes public local în bun de interes public județean. 

Județul Sălaj are în derulare contractul de servicii care are ca obiect ”Elaborarea documentației în 
vederea consolidării, completării și extinderii sistemului de management integrat al deșeurilor( SMID) 
Sălaj” în cadrul căruia a fost elaborat Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru perioada 2020-
2025, prin care se propune realizarea unei stații de compostare a biodeșeurilor colectate de pe raza 
județului Sălaj. Pentru finalizarea Studiului de fezabilitate care se elaborează în cadrul aceluiași contract, 
a fost necesară identificarea unui teren aflat în proprietatea Județului Sălaj. Deoarece Județul Sălaj nu 
dispune de un teren adecvat cerințelor, a fost identificat terenul în suprafață de 7.034 mp situat în 
localitatea Crasna, comuna Crasna notat în CF nr.50084 Crasna, număr cadastral 50084, aflat în 
proprietatea Comunei Crasna și situat în imediata vecinătate a Stației de transfer Crasna. Condițiile de 
amplasament pentru platforma de compostare sunt analizate pe mai multe paliere: amplasament, riscuri 
de inundații/alunecări de teren, existența utilităților și nu în ultimul rând destinația/utilitatea actuală a 
terenurilor, inclusiv a celor învecinate. Cea mai importantă condiție este legată de amplasament. Stația de 
compostare trebuie să nu fie în zonă inundabilă, terenul să nu permită acumularea de apă și să fie ferit de 
fenomene de eroziune. Un avantaj major îl reprezintă amplasarea acesteia în vecinătatea unei stații de 
transfer, a unui depozit de deșeuri sau a unei stații de epurare. În contextul celor de mai sus, proximitatea 
Stației de transfer Crasna reprezintă un avantaj major pentru viitoarea investiție datorită faptului că 
specificul activităților desfășurate în ambele locații – Stația de transfer Crasna și viitoarea stație de 
compostare a biodeșeurilor se încadrează în același domeniu, cel al managementului deșeurilor, ceea ce 
din punct de vedere al impactului construcțiilor asupra mediului reprezintă un avantaj major. 
Caracteristica optimă a acestei locații, dată de faptul că prin amplasamentul ei susține caracterul integrat 
al sistemului de management al deșeurilor funcțional în județul Sălaj. 

În conformitate cu prevederile art. 294 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare “Trecerea unui bun din domeniul 
public al unei unităţi administrativ - teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al 
judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al 
oraşului sau al municipiului, după caz.”. 

Având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. c) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 
PRIMAR 

KOVACS ISTVAN 
 
 

 
 

 
 



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

RAPORT DE SPECIALITATE 
 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 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.139/30.09.2021  Județul Sălaj solicită transmiterea 
unui bun din domeniul public al Comunei Crasna și administrarea Consiliului local al comunei Crasna, 
în domeniul public al Județului Sălaj și în administrarea Consiliului județean Sălaj și declararea acestuia 
din bun de interes public local în bun de interes public județean. 

Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune trecerea unui imobil – teren din domeniul public al 
Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Judeţului 
Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, acesta fiind necesar pentru realizarea unei stații de 
compostare a biodeșeurilor colectate de pe raza județului Sălaj.  

Imobilul - teren solicitat are o suprafață de 7.034 mp notat în Cartea funciară nr.50084 Crasna și 
se află în imediata vecinătate a Stației de transfer Crasna. Condițiile de amplasament pentru platforma de 
compostare sunt analizate pe mai multe paliere: amplasament, riscuri de inundații/alunecări de teren, 
existența utilităților și nu în ultimul rând destinația/utilitatea actuală a terenurilor, inclusiv a celor 
învecinate. Cea mai importantă condiție este legată de amplasament. Stația de compostare trebuie să nu 
fie în zonă inundabilă, terenul să nu permită acumularea de apă și să fie ferit de fenomene de eroziune. 
Un avantaj major îl reprezintă amplasarea acesteia în vecinătatea unei stații de transfer, a unui depozit de 
deșeuri sau a unei stații de epurare orășenești. În contextul celor de mai sus, proximitatea Stației de 
transfer Crasna reprezintă un avantaj major pentru viitoarea investiție datorită faptului că specificul 
activităților desfășurate în ambele locații – Stația de transfer Crasna și viitoarea stație de compostare a 
biodeșeurilor se încadrează în același domeniu, cel al managementului deșeurilor, ceea ce din punct de 
vedere al impactului construcțiilor asupra mediului reprezintă un avantaj major.  

Analizând proiectul de hotărâre prin prisma prevederilor legale referitoare la trecerea unui bun din 
domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al județului respectiv 
prevăzute la art.294 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 
am constatat că acesta respectă prevederile legale. 

 Având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. c) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
Compartiment buget-contabilitate – resurse umane, 

Nemeth Annamaria 
Inspector 
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