
ROMÂNIA                      
JUDEŢUL SĂLAJ              
COMUNA CRASNA                                                
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA Nr.50. 
Din data de 12.05.2022. 

privind completarea  Anexei  A la Contractul de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA 
PREST SRL, aprobat prin Hotărârea consiliului local Crasna nr.39/14.04.2022  

 
Consiliul Local al comunei Crasna; 

            Având în vedere: 
            -Referatul de aprobare a primarului nr.4385/05.05.2022, Raportul compartimentului de 
resort cu nr.4392/05.05.2022 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.57/2017 privind Codul administrativ; 

 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  completarea Anexei A - Lista bunurilor  transmise cu titlu gratuit în 
administrarea delegatului  la Contractul de delegare a gestiunii directe  aprobate prin anexa 2 la 
Hotărârea consiliului local nr.39/14.04.2022,  conform anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Crasna, compartimentul buget-contabilitate şi SC CRASNA PREST SRL. 

Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ 
instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ. 
            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                        - Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 
                        - Primarul comunei Crasna: 
  -  Compartimentul buget-contabilitate; 
  - SC CRASNA PREST SRL; 
  - Monitorul oficial local; 
  -Dosar Hotărâri; 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        Contrasemnează, 
      KOCSIS EVA                                         Secretarul general al comunei 
              Lazar Veturia 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2056396
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2056396


Anexa  
La HCL nr.50. 

Din data de 12.05.2022. 
 
 

LISTA BUNURILOR  
TRANSMISE CU TITLU GRATUIT ÎN ADMINISTRAREA DELEGATULUI 

 
 

NR. 
crt. 

DENUMIRE UTILAJ/IMOBIL UM/ 
BUC 

CARACTERISTICI 

1 AUTOUTILITARĂ ARO 1  
2. AUTOUTILITARĂ DACIA PAPUC 1  
3. MOTOSTIVUITOR 1  
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