
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind solicitarea trecerii 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 Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;    
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 8372 din 04.05.2023 al preşedintelui Consiliului  
Judeţean Sălaj; 

- raportul de specialitate nr.8373 din 04.05.2023 al Direcţiei patrimoniu; 
- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) raportate la prevederile art.294 alin. (3) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările 
ulterioare. 

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul              
administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se solicită trecerea, din domeniul public al Comunei Crasna şi 
administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Judeţului 
Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, a unui imobil-teren notat în CF 
nr.51013 Crasna, nr. cad. 51013, în suprafață de 1500 mp, situat în localitatea Crasna, 
nr.781/A, comuna Crasna și declararea acestuia din bun de interes public local în bun 
de interes public judeţean. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția 
patrimoniu. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcția juridică și administrație locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia patrimoniu; 
- Comuna Crasna. 

 
 
          PREŞEDINTE,                                       Avizat: 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
    Dinu Iancu - Sălăjanu            
                                                Cosmin - Radu Vlaicu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.8372 din 04.05.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii 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 
 

 
Județul Sălaj deține în proprietate bunul imobil notat în CF nr.51013 Crasna, nr. cad 

51013-C1 cu funcțiuni de prestări de servicii sociale. Această clădire a fost construită în 
perioada 2007-2010 fiind finanțată din fonduri PHARE, iar terenul pe care este edificată 
această construcție, notat în CF 51013 Crasna nr. cad. 51013, se află în domeniul public al 
Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna. 

În vederea licențierii definitive a serviciilor sociale desfășurate în această clădire, se 
impune solicitarea trecerii terenului aferent notat în CF 51013 Crasna, nr. cad 51013, în 
suprafață de 1500 mp, din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului 
Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului 
Judeţean Sălaj. 

Pentru demararea procedurilor de realizare a transferului dreptului de proprietate, în 
conformitate cu prevederile art.294 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, este necesară adoptarea de către 
Consiliul Județean Sălaj a unei hotărâri de solicitare a trecerii imobilului – teren, notat în 
Cartea Funciară nr.51013 Crasna nr. cad. 51013, din domeniul public al Comunei Crasna şi 
administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi 
administrarea Consiliului Judeţean Sălaj şi declararea acestuia din bun de interes public local 
în bun de interes public judeţean.  

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8)  lit. a) coroborate cu prevederile cele 
ale art. 182 alin. (2) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre  privind solicitarea 
trecerii 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. 

 
     PREŞEDINTE, 

Dinu Iancu-Sălăjanu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția patrimoniu 
Nr.8373 din 04.05.2023 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii 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 proiectul de hotărâre inițiat se solicită trecerea unui imobil - teren notat în CF 
51013 Crasna nr. cad 51013, din domeniul public al Comunei Crasna, în domeniul public al 
Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj și declararea acestuia din bun de 
interes public local în bun de interes public judeţean. Pe acest teren a fost construită în 
perioada 2007-2010 o clădire, notată în CF 51013 Crasna, nr. cad 51013-C1, finanțată din 
fonduri PHARE,  cu funcțiuni de prestări de servicii sociale.  

Pentru licențierea definitivă a serviciilor sociale care se desfășoară în această clădire, se 
impune solicitarea trecerii imobilului-teren notat în CF 51013 Crasna, nr. cad 51013, din 
domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în 
domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj. 

  În vederea demarării procedurilor de realizare a transferului dreptului de proprietate, 
în conformitate cu prevederile art. 294 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, este necesară adoptarea de către 
Consiliul Județean Sălaj a unei hotărâri de solicitare a trecerii imobilului-teren, notat în CF 
51013 Crasna, nr. cad 51013, din domeniul public al Comunei Crasna, în domeniul public al 
Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj și declararea acestuia din bun de 
interes public local în bun de interes public judeţean.  

Analizând proiectul de hotărâre prin prisma prevederilor legale aplicabile procedurilor 
de trecere a unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul 
public al altei unităţi administrativ-teritoriale, astfel cum acestea sunt prevăzute de art.294 
alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările 
ulterioare, am constatat că acesta respectă condițiile legale imperative. 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu 
prevederile art.182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și 
modificările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
   Ioan-Dorel Labo 


