
ROMÂNIA                         

JUDEŢUL SĂLAJ                      

COMUNA CRASNA                                                  

CONSILIUL LOCAL    

HOTĂRÂREA Nr.7. 
Din data de 03.02.2014. 

privind aprobarea modificării art.2 al Hotărârii consiliului local Crasna 

nr.75/10.10.2013 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea şi 

echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Boli Cronice Crasna, 

Judeţul Sălaj” 
 

Consiliul Local al comunei Crasna; 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive  a primarului nr.770/28.01.2014; 

- Raportul compartimentului  de resort  nr.771/28.01.2014; 

- Avizul comisiei de specialitate al Consiliului local nr.772/28.01.2014; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

- Urmare participării în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară  3 - 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea 

/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 

- prevederile art. 44 din Legea privind finanţele publice nr. 273/2006; 

-  prevederilor art. 36 alineatul (2) litera b), alineatul (4)  litera e) şi f) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 45, alineatul (1) din Legea nr. 215/2001 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.I. Se aprobă modificarea art.2 al Hotărârii consiliului local Crasna nr.75/10.10.2013 

privind aprobarea proiectului Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate 

al Spitalului de Boli Cronice Crasna, Judeţul Sălaj, care va avea următorul conținut: 

 ”Art.2. Se aprobă suportarea următoarelor cheltuieli: 34.981,15 lei reprezentând 2% din 

valoarea totală de cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile în sumă de 74.896,49 lei și suma de 

428.666,20 lei TVA, pentru implementarea proiectului, precum şi resursele financiare necesare 

implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale implementate  prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară  3 - 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea 

/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.” 

Art.II.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredinţează primarul 

Comunei Crasna, domnul Pop Emeric. 

Art.III. Prezenta  hotărâre se  comunică:  

- Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarului comunei Crasna; 

- Compartiment buget – contabilitate; 

- Site: www.primariacrasna.ro; 

- Dosar Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                

         Vincze Alexandru                                      Contrasemnează: 

                       SECRETARUL  comunei, 

                                        Lazar Veturia 
 


