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ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA                       

CONSILIUL LOCAL          

 

HOTĂRÂREA Nr.123 .  
Din data 25.10.2016. 

Privind aprobarea  proiectului „Utilizarea energiei alternative la Spitalul de 

boli cronice Crasna” şi contractarea finanţării programului 
 

 

Consiliul local al comunei Crasna, întrunit în şedinţă ordinară, în exercitarea atribuţiilor 

sale : 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a primarului comunei Crasna cu nr.9251/19.10.2016, din care rezultă 

necesitatea realizării proiectului ; 

- Raportul compartimentului de resort nr.9252/19.10.2016; 

- Avizul comisiei de specialitate; 

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

publică; 

-prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului 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.20 lit.”j” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.11 lit.h), j), k) din Ordinul ministrului mediului nr. 1818/2016 pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care 

utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, 

beneficiari unităţi administrativ - teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult; 

- prevederile  art.36 alin.(2) lit.”b” şi „c” 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. Consiliului local Crasna este de acord cu participarea la ”Programul privind instalarea 

sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea 

sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ - teritoriale, instituţii publice şi unităţi 

de cult”  cu proiectul „Utilizarea energiei alternative  la Spitalul de boli cronice Crasna, jud. Sălaj” 

şi contractarea finanţării programului. 

Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului „Utilizarea energiei alternative  la 

Spitalul de boli cronice Crasna, jud. Sălaj”. 

Art.3. Consiliului local Crasna se obligă la asigurarea surselor financiare necesare în vederea 

susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanţării de către 

Autoritate. 
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Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Crasna şi compartimentul 

programe de dezvoltare. 

Art.5. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei 

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

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică la : 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Compartiment programe şi proiecte de dezvolatre ; 

- Site : www.primariacrasna.ro ; 

- Dosar Hotărâri 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              

      Torma Alexandru                                         Contrasemnează: 

                                        SECRETARUL comunei,           

                                                                              Lazar Veturia 
 


