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ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA                 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.97. 
Din data de 27.10.2015. 

privind asigurarea sustenabilității proiectului „‘Ready Set Go!’ – creșterea rezultatelor 

privind dezvoltarea timpurie a copiilor romi” 

 

Consiliul Local al comunei Crasna, jud. Sălaj, întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2015; 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive a primarului comunei Crasna înregistrată sub nr. 10708/23.10.2015; 

- Raportul compartimentului de resort cu nr.10709/23.10.2015; 

- Avizul Comisiei de specialitate nr. 10710/23.10.2015;  

- Prevedererile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare;  

În temeiul:  

- Prevederilor art. 36 alin. (2) litera (d), alin. (4) litera (d), art. 45 alin (1) și ale art. 115 alin. 

(1) litera (b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂȘTE:  

 Art. 1. Consiliul Local al comunei Crasna se anajează să asigure sustenabilitatea proiectului 

„Ready Set Go!’ – creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copiilor romi” și va menține 

destinația actuală de instituție de învățământ preșcolar – grădiniță pentru imobilul reabilitat în cadrul 

proiectului „Ready Set Go!’ – creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copiilor romi” pe 

o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea proiectului.  

 Art. 2. Consiliul Local al comunei Crasna se angajează ca pe durata implementării proiectului 

și pentru o perioadă de cel puțin 5 ani ulterior finalizării acestuia, imobilul reabilitat în cadrul 

proiectului „Ready Set Go!’ – creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copiilor romi” să 

fie asigurat împotriva incendiilor, furtului precum și altor incidente cu privire la care se contractează 

asigurări în mod normal.  

 Art.3.Consiliul Local al comunei Crasna se angajează pe o perioadă de cel puțin 5 ani ulterior 

finalizării proiectului, să asigure resursele adecvate pentru mentenanța imobilului reabilitat în cadrul 

proiectului „Ready Set Go!’ – creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copiilor romi”. 

 Art. 4. Cu deducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Crasna.  

 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – Județul Sălaj; Primarul 

Comunei Crasna, compartimentul financiar-contabil, se afișează și se aduce la cunoștința publică 

prin publicare pe site-ul instituței.  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

 Solyom Alexandru-Ștefan                                       Contrasemnează: 

                      SECRETARUL  comunei,           

                                               Lazar Veturia 
 


