
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTARÂREA nr.122  
din 27 august 2021 

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Sălaj și 
administrarea Consiliului Județean Sălaj, în domeniul public al Comunei Crasna și în 

administrarea Consiliului Local Crasna 
  

 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 14734 din 10.08.2021 al preşedintelui Consiliului 
judeţean; 

- raportul de specialitate nr.14735 din 10.08.2021 al Direcţiei patrimoniu; 
- prevederile art.173 alin.(1) lit.f) raportate la prevederile art. 294 alin.(2) din OUG 

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.50949 
Crasna, compus din teren și construcții, din domeniul public al Judeţului Sălaj și 
administrarea Consiliului Județean Sălaj în domeniul public al Comunei Crasna şi 
administrarea Consiliului Local Crasna, declarându-se din bun de interes public judeţean în 
bun de interes public local. 
 Art. 2. Poziţia 7 a Secţiunii I - Bunuri imobile, din anexa la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Sălaj nr. 62/1999 privind însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
Judeţului Sălaj, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  
 Art. 3. Predarea-primirea se va face pe bază de protocol, în termen de 15 de zile de la 
data prezentei hotărâri, însoțită de actul adițional încheiat între Județul Sălaj, Serviciul de 
Ambulanță Județean Sălaj și Comuna Crasna la protocolul de predare-primire nr. 2780 din 
13.07.2004. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
juridică şi administraţie locală, Direcţia economică și Direcția patrimoniu. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcția patrimoniu; 
- Comuna Crasna; 
- Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj. 

 
  PREŞEDINTE,        Contrasemnează: 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,  
 Dinu Iancu-Sălăjanu                                                 

Cosmin-Radu Vlaicu 


