
 

ROMÂNIA                                                                                                   

JUDEŢUL SĂLAJ               

COMUNA CRASNA           

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr.41. 
Din data de 11.06.2013. 

privind acordul de principiu pentru încheierea parteneriatului între Instituţia Prefectului –

Judeţului Sălaj şi comuna CRASNA în vederea implementării proiectului  

„e-SĂLAJ - Administraţie modernă în slujba cetăţeanului”  

 

Consiliul Local al comunei Crasna, întrunit în şedinţă  ordinară de lucru; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.5382/10.06.2013  privind oportunitatea aplicaţiei de finanţare pentru 

proiectul „e-SĂLAJ - Administraţie modernă în slujba cetăţeanului”  

- raportul compartimentului de specialitate  nr.5383/10.06.2013; 

- avizul comisiei de specialitate nr.5384/10.06.2013; 

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

publică; 

- în temeiul art. 14 al Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

În conformitate cu art. 36 alin. (1), alin. (2)  lit. „b”şi „d”, alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1), 

alin. (2) lit. „d”, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru parteneriatul între Instituţia Prefectului –Judeţului 

Sălaj şi comuna Crasna în vederea implementării proiectului „e-SĂLAJ - Administraţie modernă 

în slujba cetăţeanului” , prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 

economice, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, 

Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice 

electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea 

conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.  

Solicitantul finanţării este Instituţia Prefectului –Judeţului Sălaj  ca beneficiar, în  parteneriat 

cu  unităţile administrativ-teritoriale şi serviciile publice deconcentrate. 

Art.2. Se împuterniceste primarul comunei Crasna să semneze  parteneriatul între Instituţia 

Prefectului –Judeţului Sălaj  şi  comuna Crasna. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Crasna. 

Art.4.  Prezenta hotărâre se afişează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Direcţiei Managementul Proiectelor şi Dezvoltare Regională; 

- Dosar hotărâri.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

Sălăjan Beniamin                     Contrasemnează: 

                       SECRETARUL  comunei, 

             Lazar Veturia 
 

 


