
ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ                   

COMUNA CRASNA                 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.4. 
Din data de 20.01.2015. 

Privind instrumentarea proiectului cu titlul ”Achiziție utilaj pentru intreținere și 

gospodărire comunală în Comuna Crasna, județul Sălaj” 
Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Crasna nr.308/13.01.2015;  

- raportul compartimentului de resort nr.309/13.01.2015;  

- avizul comisiei de specialitate nr.310/13.01.2015, 

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

publică; 

- prevederile Programului Național pentru Dezvoltarea Rurală 2007-2013, Axa IV LEADER, 

Planul de dezvoltare locală a teritoriului Valea Crasnei și Barcăului, Măsura 41.322 ”Renovarea 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și 

punerea în valoare a moștenirii rurale” 

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) și alin.(2) lit.”b”și ”d” şi art.45 alin.(1) din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă depunerea cererii de finanțare de către comuna Crasna, pentru proiectul  

”Achiziție utilaj pentru intreținere și gospodărire comunală în Comuna Crasna, județul Sălaj”, 

având ca beneficiar Comuna Crasna, județul Sălaj. 

Art.2. Se aprobă necesitatea și oportunitatea investiției pentru Comuna Crasna, în condițiile în 

care Comuna Crasna nu dispune de un astfel de utilaj. 

Art.3. Beneficiarii investiției sunt locuitorii Comunei Crasna în număr de 6600 locuitori, agenți 

economici și instituții de interes public din Comuna Crasna. 

Art.4. Se aprobă includerea cheltuielilor aferente proiectului în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției. 

Art.5. Consiliul local al Comunei Crasna se angajează să suporte cheltuielile de mentenanță și 

gestionare a investiției pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care investiția a fost dată în 

exploatare. 

Art.6. Se aprobă indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general privind cheltuielile 

necesare realizării obiectivului de investiții potrivit Memoriului justificativ, titlul ”Achiziție utilaj pentru 

întreținere și gospodărire comunală în comuna Crasna, județul Sălaj”, conform anexei la prezenta 

hotărâre. 

Durata de realizare a investiției este de 24 luni. 

Art.7. Se desemnează domnul Pop Emeric, primarul comunei Crasna, ca reprezentant al comunei 

Crasna, județul Sălaj. 

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei. 

 Art.9. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei 

competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

            Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţul Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Compartiment buget-contabilitate; 

- Site: www.primariacrasna.ro; 

- Dosar Hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

Dimeny Alexandru                                        Contrasemnează: 

                              SECRETARUL  comunei, 

                                                                                                  Lazar Veturia 


