
ROMÂNIA         

JUDEŢUL SĂLAJ                    

COMUNA CRASNA                                               

CONSILIUL LOCAL    

HOTĂRÂREA Nr.51. 
Din data de 12.08.2014. 

privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare 

 nr. C125a011063300015/22.11.2010 și actele adiționale ulterioare,  încheiat cu 

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și Comuna Crasna pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Amenajarea drumurilor de acces la exploataţii 

agricole şi agenţi economici în comuna Crasna, judetul Sălaj” 

Consiliul local al comunei Crasna; 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a primarului cu nr.7283/11.08.2014; 

-  raportul compartimentului de resort înregistrat la nr.7284/11.08.2014;  

- avizul comisie de specialitate înregistrat la nr.7285/11.08.2014; 

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

publică; 

- Contractul de finanţare nr.C125a011063300015/22.11.2010 și actele adiționale ulterioare  

încheiat între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și Comuna Crasna. 

- O.U.G. nr.79/2009, privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor 

alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului 

rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale;  

- H.G. nr.1262/2009, privind aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr.79/2009;  

- H.G. nr.454/2011, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a  

O.U.G. nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimulare a absorbției fondurilor 

alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului 

rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin H.G.nr. 

1.262/2009; 

- Prevederile art.36 alin.(2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 

 

HOTĂRĂŞTE: 
  Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de execuție a contractului de finanțare nr. 

C125a011063300015/22.11.2010 și actele adiționale ulterioare,  încheiat între Agenția de Plăți 

pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și Comuna Crasna pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Amenajarea drumurilor de acces la exploataţii agricole şi agenţi economici în comuna 

Crasna, judetul Sălaj”, cu 12 luni, respectiv până la data 22.11.2015 cu aplicarea penalității de 

0,1% calculată la valoare nerambursabilă rămasă de plătit conform art. 12 al.4 din anexa 1 Prevederi 

generale la contractul de finanțare.  
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Crasna. 

Art.3. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna ; 

- Compartiment buget – contabilitate ; 

- Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit ; 

- Site – ul www.primariacrasna.ro 

- Dosar Hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

            Pop Ioan                                 Contrasemnează: 

                  SECRETARUL  comunei, 

                                                                                              Lazar Veturia 

http://www.primariacrasna.ro/

