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ROMÂNIA           

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA                                

CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA Nr.28. 
Din data de 23.02.2016. 

Privind aprobarea  indicatorilor tehnico – economici al investiţiei 

”Modernizare drumuri agricole în comuna Crasna, jud. Sălaj” 
 

Consiliul local al comunei Crasna, 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a primarului comunei Crasna cu nr.1374/22.02.2016, din care rezultă 

necesitatea realizării proiectului ; 

- Raportul compartimentului de resort nr.1375/22.02.2016; 

- Avizul comisiei de specialitate nr.1376/22.02.2016; 

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

administraţia publică; 

-Prevederile art.20 lit.”j” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art.4 din H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 

a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

- prevederile  art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(4) lit.“d” din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45  din Legea nr.215/2001 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico – economici al investiţiei “Modernizare drumuri 

agricole în comuna Crasna, jud. Sălaj”  întocmit de SC ZENIT PROIECT & CONSULT SRL 
după cum urmează: 

 

Valoare  

(fara TVA) 

TVA  

24,00% 

Valoare  

(inclusiv TVA) 

 

MII LEI MII EURO MII LEI MII LEI MII EURO 

TOTAL 

GENERAL 
4579.765 1009.315 907.498 5487.263 1211.393 

Din care 

C+M 
4107.803 905.301 821.561 4929.364 1088.440 

Eșalonarea investiției (INV/C+M) 

Anul 1 = 338.306 Mii lei 

Anul 2 = 2,321.841 Mii lei 

Anul 3 = 1,919.618 Mii lei 

Durata de realizare (luni) : 36 luni 
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Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Crasna. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj, în condiţiile Legii nr.554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică la : 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Compartiment urbanism-amenajarea teritoriului ; 

- Compartiment buget-contabilitate ; 

- Site :www.primariacrasna.ro ; 

- Dosar Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

      Cseke Francisc                                     Contrasemnează: 

                                      SECRETARUL comunei,           

                                                                           Lazar Veturia 
 


