
ROMÂNIA                      

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA                                               

CONSILIUL LOCAL       

 

HOTĂRÂREA Nr.45. 
Din data de 25.07.2014. 

cu privire la depunerea unei cereri de finanțare în cadrul programului POSDRU 2007-2013, 

DMI 6.1 – Dezvoltarea economiei sociale, cu titlul ”Dezvoltarea economiei sociale în mediul 

rural: o șansă pentru comunitățile rome”, în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea 

Afacerilor în România (Solicitant), Comuna Diosig (Partener 1), Comuna Lugașu de Jos 

(Partener 2), Comuna Vâlcele (Partener 4), Comuna Băţani (Partener 5) și Comuna Atid 

(Partener 6) 

 
Consiliul Local al Comunei Crasna  întrunit în ședința extraordinară; 

 

Luând act de expunerea de motive nr. 6713/23.07.2014 a primarului Comunei Crasna cu 

privire la participarea Comunei Crasna (Partener 2) în parteneriat cu Comuna Diosig (Solicitant), 

Comuna Lugașu de Jos (Partener 1), Comuna Vâlcele (Partener 3), Comuna Bățani (Partener 4), 

Comuna Atid (Partener 5) și S.C. OTP Consulting România S.R.L. (Partener 6) în proiectul 

”Dezvoltarea economiei sociale în mediul rural: o șansă pentru comunitățile rome”, în cadrul 

programului POSDRU 2007-2013, DMI 6.1, CPP nr. 168; 

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate cu nr.6714/23.07.2014; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009  privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă,  

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Comunei 

Crasna; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. a) și lit. c), art. 45 alin. (1),  din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1 – Se aprobă depunerea cererii de finanțare pentru proiectul ”Dezvoltarea economiei 

sociale în mediul rural: o șansă pentru comunitățile rome”, în cadrul programului POSDRU 

2007-2013, DMI 6.1 – Dezvoltarea economiei sociale, CPP nr. 168, în parteneriat cu Asociația 

pentru Promovarea Afacerilor în România (Solicitant), Comuna Diosig (Partener 1), Comuna 

Lugașu de Jos (Partener 2), Comuna Vâlcele (Partener 4), Comuna Băţani (Partener 5) și Comuna 

Atid (Partener 6). 
 

Art. 2. – Se împuternicește Primarul Comunei Crasna pentru semnarea Acordului de 

parteneriat, a tuturor documentelor necesare depunerii cererii de finanțare aferente proiectului 

”Dezvoltarea economiei sociale în mediul rural: o șansă pentru comunitățile rome”. 

 



Art. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 

Crasna și serviciile de specialitate ale Primăriei Comunei Crasna. 

 

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică cu:  

- Instituția Prefectului Județului Sălaj.  

-Primarul comunei Crasna; 

-site: www.primariacrasna.ro; 

-Dosarul ședinței. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

            Pop Ioan                            Contrasemnează: 

               SECRETARUL  comunei, 

                                                                                                  Lazar Veturia 

 

 

 
 
 

 
 

 

http://www.primariacrasna.ro/

