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

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea dezmembrării unui imobil – Teren intravilan cu Obor și Clădire 
administrativă, situat în intravilanul localității Crasna 

 

Consiliul local al comunei Crasna: 
 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare a primarului nr.2628/23.03.2022; 
-  raportul compartimentului de resort nr.2629/23.03.2022; 
- avizul comisiei de specialitate; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție 

și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.129 alin. (2) litera c) din Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
   În temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.l. (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului Teren intravilan cu Obor și clădire administrativă, în 

suprafață de 31087 mp, cu nr. cadastral 50470, înscris în cartea funciară nr. 50470, a UAT Comuna Crasna,  
cu menținerea proprietarului actual, după cum urmează: 

a) Lotul nr. 1 - în suprafață de 16032 mp, nr. cadastral 55459; 
b) Lotul nr.2 - în suprafață de 15055 mp, nr. cadastral 55460. 
 (2) Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare, prevăzut la 

alin.(l) este cel din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Crasna. 
Art.3. Prezenta se comunică cu: 

- Instituția Prefectului județului Sălaj, Directia Juridică – Contencios; 
- Primarul comunei; 
- Compartiment urbanism- amenajarea teritoriului; 
- Monitorul oficial local; 
- Dosar hotărâri. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
Voturi:_________”pentru” 

______”împotrivă” 
________”abţineri”  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.2628/23.03.2022. 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
pentru aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, înscris în CF nr.50470 al UAT  

Crasna, situat în intravilanul localității Crasna 
 
 
 

În conformitate cu : 
-  prevederile art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.129 alin. (2) litera c) din Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  
Având în vedere Extrasul de Plan cadastral de Carte Funciară pentru imobilul 

imobilului Teren intravilan cu Obor și clădire administrativă, în suprafață de 31087 mp, cu 
nr. cadastral 50470, înscris în cartea funciară nr. 50470, a UAT comuna Crasna și Planul de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței totale de 
31087 mp în două loturi, astfel: 

a) Lotul nr. 1 - în suprafață de 16032 mp, nr. cadastral 55459; 
b) Lotul nr.2 - în suprafață de 15055 mp, nr. cadastral 55460. 

 
Propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat. 

 
PRIMAR, 

 
KOVACS ISTVAN 

 
 
 
 
 
 
 
 



Intern 
 

 
 

ROMÂNIA                      APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ           PRIMAR 
COMUNA CRASNA       KOVACS ISTVAN 
Nr.2629/23.03.2022. 
 
 

RAPORT 
pentru aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, înscris în CF nr.50470 al UAT  

Crasna, situat în intravilanul localității Crasna 
 
 
 

În conformitate cu : 
-  prevederile art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.129 alin. (2) litera c) din Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  
Având în vedere Extrasul de Plan cadastral de Carte Funciară pentru imobilul 

imobilului Teren intravilan cu Obor și clădire administrativă, în suprafață de 31087 mp, cu 
nr. cadastral 50470, înscris în cartea funciară nr. 50470, a UAT comuna Crasna și Planul de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței totale de 
31087 mp în două loturi, astfel: 

a) Lotul nr. 1 - în suprafață de 16032 mp, nr. cadastral 55459; 
b) Lotul nr.2 - în suprafață de 15055 mp, nr. cadastral 55460. 

Propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat de primar. 
 

Inspector de specialitate IA, 
 

VINCZE ALEXANDRU 
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