
ROMÂNIA        
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COMUNA CRASNA                                                
CONSILIUL LOCAL       
 

HOTĂRÂREA Nr.31. 
Din data de 14.04.2022. 

privind aprobarea  formei delegării gestiunii directe a unor  servicii de utilităţi 
publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe 

pentru SC CRASNA SERV SRL 
 

Consiliul Local al comunei Crasna; 
            Având în vedere: 
            -Referatul de aprobare a primarului nr.3556/13.04.2022, Raportul compartimentului de 
resort cu nr.3570/13.04.2022 și Avizul comisiei de specialitateal consiliului local; 

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

            - art.22, art.23, art. 24, art.25, art.28 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate 
publică cu modificările şi completările ulterioare ulterioare; 
            -art.12 din Legea serviciului de salubrizare 101/2006 cu modificările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr.1334/2004 privind modificarea şi completarea unor 
hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei comerciale în pieţele agroalimentare 
şi a Hotărârii de Guvern nr.164/2005 pentru abrogarea şi modificarea unor prevederi ale Hotărârii 
Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător şi ale Hotărârii 
Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone 
publice; 
            - prevederile Legii nr.10/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
şi privat de interes local; 

  -prevederile art.129 alin.(2), lit.b), lit.c), lit.d) , alin.(6) lit.b), alin.(14) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art.1.Se aprobă delegarea gestiunii direct ca modalitate de organizare și funcționare a 
următoarelor activități edilitar gospodărești ale serviciului public de administrare a domeniului 
public și privat al Comunei Crasna: 

A. Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al comunei Crasna: 
- Administrarea, amenajarea şi intreţinerea spaţiilor verzi, mobilierului urban, statuilor şi 

monumentelor; 
- Administrare, întreținere capela 
B. Administrarea pieţelor: 
- Administrarea, amenajarea şi  inreţinerea meselor şi locurilor de vânzare din piaţă şi târg 

de animale; 
            Art.2.Se aprobă Studiul de oportunitate  în vederea atribuirii în forma gestiunii delegate a 
serviciilor de utilităţi publice arătate la art.1, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.3. Se aprobă atribuire gestiunii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului 
public de administrare a doemniului public și privat al Comunei Crasna, pentru activitățile edilitar 
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gospodărești enumerate la art.1, către SC CRASNA SERV SRL, societate al cărei acţionar unic este 
COMUNA CRASNA, având sediul în loc. Crasna nr.13, jud. Sălaj, CUI 27314064. 
 Art.4. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a 
doemniului public și privat al Comunei Crasna, pentru activitățile edilitar gospodărești enumerate la 
art.1, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5. Se împuternicește Primarul comunei Crasna, domnul Kovacs Istvan, să semneze în 
numele și pentru Comuna Crasna, contractual de delegare a a gestiunii serviociului public de 
administrare a doemniului public și privat al Comunei Crasna pentru activitățile edilitar 
gospodărești enumerate la art.1, care se va încheia cu SC CRASNA SERV SRL. 
 Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea consiliului local 
nr.70/16.09.2010. 
            Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Crasna, compartimentul buget-contabilitate şi SC CRASNA SERV SRL. 

Art.8. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ 
instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ. 
            Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                        - Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 
                        - Primarul comunei Crasna: 
  -  Compartimentul buget-contabilitate; 
  - SC CRASNA SERV SRL; 
  - Monitorul oficial local; 
  -Dosarul ședinței; 
 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             Contrasemnează, 

      Ozsvath Ilona                                     Secretarul general al comunei 
              Lazar Veturia 
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