
 
 

 

ROMÂNIA                        

JUDEŢUL SĂLAJ           

COMUNA CRASNA                                                   

CONSILIUL LOCAL       

 

HOTĂRÂREA Nr.19. 
Din data de 25.03.2014. 

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT 

ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT  

PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI ”Reabilitare corp D al Liceului 

tehnologic Cserey-Goga Crasna” 
 

 

Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj; 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului cu nr.2671/20.03.2014; 

- raportul compartimentului de resort cu nr.2672/20.03.2014; 

- avizul comisiei de specialitate cu nr.2673/20.03.2014 

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

publică; 

- Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

- Prevederile art.20 lit.”j” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.4 din H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

- prevederile art.36 alin.(2) lit.b),c), d),  alin.(4) lit.e),d), alin.(6) lit.a) pct.1, din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările la zi; 

 În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001  

 

HOTĂRĂȘTE 

 

ART 1. Se aprobă proiectul ”Reabilitare corp D al Liceului tehnologic Cserey-Goga 

Crasna”  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

 

ART 2. Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Comuna Crasna - lider de proiect şi 

Şcoala: Liceul tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna în vederea implementării în comun a proiectului, 

conform Acordului de parteneriat nr.2295/12.03.2014 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reabilitare corp D al Liceului tehnologic 

Cserey-Goga Crasna” în cuantum de 626365,28 lei (inclusiv TVA). 

 

ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a COMUNEI CRASNA în numele și pe 

seama parteneriatului, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 



 
 

 

contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 9508,34 lei, reprezentând 

cofinanțarea proiectului ”Reabilitare corp D al Liceului tehnologic Cserey-Goga Crasna”. 

 

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului ”Reabilitare corp D al Liceului tehnologic Cserey-Goga Crasna”, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al COMUNEI 

CRASNA. 

 

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

ART 7. Se împuternicește d-ul POP EMERIC, Primarul Comunei Crasna  să semeneze toate 

actele necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Crasna şi al Partenerului. 

 

ART 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei 

Crasna. 

 

ART 9.Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului -  judeţul Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Liceul tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna; 

- Site:www.primariacrasna.ro; 

- Dosar hotărâri. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

         Vincze Alexandru                         Contrasemnează: 

                        SECRETARUL  comunei, 

                    Lazar Veturia 
 


