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HOTĂRÂREA 

Nr.27. din data de 23. februarie.2016. 

privind completrea Hotărârii consiliului local nr.123/24.11.2015 privind implementarea 

proiectului „Modernizarea infrastructurii educaționale în comuna Crasna, județul Sălaj” din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului 

Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) Măsurii/submăsurii 7.2 – ”Investiții în 

crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, componenta ”Infrastructură 

educațională și socială”. 

 

 

Având în vedere prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

Luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat cu nr.1295/19.02.2016, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind 

un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr.1296/19.02.2016, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea 

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Crasna nr.1297/19.02.2016, 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 

interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.121/24.11.2015 în vederea realizării obiectivului de investiție Modernizare corp A Liceul Tehnologic 

Cserey-Goga Crasna și prin Hotărârea Consiliului Local nr.122/24.11.2015 în vederea realizării 
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obiectivului de investiție Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program normal din 

localitatea Crasna, Comuna Crasna, jud. Sălaj. 

 

Consiliul Local al comunei Crasna adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. I. - Se aprobă completarea Hotărârii consiliului local nr.123/24.11.2015 privind 

implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii educaționale în comuna Crasna, județul Sălaj” 

din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național 

de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) Măsurii/submăsurii 7.2 – ”Investiții în crearea și modernizarea 

infrastructurii de bază la scară mică”, componenta ”Infrastructură educațională și socială”, cu art.21 și 

art.22, astfel: 

”Art.21. - Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției: Investiția este 

prevăzută în Strategia de dezvoltare a comunei Crasna, fiind necesară și oportună. Totodată dezvoltarea 

infrastructurii educaționale contribuie la creșterea potențialului economic al comunei. 

Art. 22. – Angajament de asigurare a cofinanțării: In cazul in care vor exista cheltuieli neeligibile 

pe parcursul realizării proiectului, acestea vor fi suportate din bugetul local al Comunei Crasna.” 

Art. II. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Crasna, domnul Pop Emeric.  

Art. III. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Sălaj și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariacrasna.ro. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

      Cseke Francisc                                    Contrasemnează: 

                                      SECRETARUL comunei,            

                                                                                       Lazar Veturia 
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