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ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA         

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr.31. 
Din data de 23.05.2017. 

privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și Comuna Crasna 

pentru realizarea unor lucrări de întreținere  pe drumul județean DJ191C: 

Huseni-Ratin, km 5+000-9+600 

 
 

Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Crasna nr.5943/22.05.2017.;  

- raportul compartimentului de resort nr.5944/22.05.2017. 

- avizul comisiei de specialitate; 

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

publică; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr.72/2017 privind aprobarea acordului de asociere între 

Județul Sălaj și Comuna Crasna pentru realizarea unor lucrări de întreținere pe drumul 

județean DJ191C: Huseni-Ratin, km 5+000-9+600; 

- prevederile art.36 alin.(2) lit.b) și e), alin.(4) lit.d), alin.(7) lit.a) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă acordul de asociere între Județul Sălaj și Comuna Crasna pentru realizarea 

unor lucrări de reparații pe drumul județean DJ191C: Huseni-Ratin km km 5+000-9+600, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă contribuția Comunei Crasna pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art.1, 

în sumă de 9.682,07 lei. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei. 

 Art.4. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ 

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

administrativ. 

            Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţul Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Consiliul Județean Sălaj; 

- Compartiment buget-contabilitate; 

- Site: www.primariacrasna.ro; 

- Dosar Hotărâri. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ 

 Kovács István                          Secretarul comunei, 

Lazar Veturia 
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Anexă 

La Hotărâre Consiliul local nr.31 din data de 23.05.2017  privind aprobarea acordului de 

asociere între Județul Sălaj și Comuna Crasna pentru realizarea unor lucrări de intreținere și 

pe drumul județean DJ191C: Huseni-Ratin, km 5+000-9+600 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

NR.__________/_____________2017 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA 

NR.__________/________2017 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 între Județul Sălaj și Comuna Crasna pentru realizarea unor lucrări de intreținere pe 

drumul județean DJ191C: Huseni-Ratin, km 5+000-9+600 

 

 

 

Încheiat între: 

1). Județul Sălaj, reprezentat prin Marc Tiberiu – președinte al Consiliului Județean Sălaj, cu 

sediul în Zalău, p-ța 1 Decembrie 1918, nr.12, cod fiscal 4495764, cont 

RO64TREZ24A840301510124X, deschis la Trezoreria Zalău 

Și 

2). Comuna Crasna, reprezentată prin primar – Bogya Miklos, cu sediul în loc. Crasna nr.13, 

județul Sălaj, cod fiscal 4495115, cont______________________________ deschis la Trezoreria 

Zalău. 

 

I. Obiectul acordului 

Realizarea unor lucrări de întreținere pe drumul județean DJ 191 C: Huseni-Ratin, km km 

5+000-9+600 în condițiile specificate în prezentul acord. 

 

II. Modalități de plată: 

Art.1. Realizarea lucrărilor, în valoare totală de 96.823,07 lei, va fi finanțată astfel: 

- Contribuția Județului Sălaj – în sumă de 87.141 lei 

- Contribuția Comunei Crasna – în sumă de 9.682,07  lei. 

Art.2. Volumul și natura  lucrări ce se vor executa în cadrul sumei totale 96.823,07 lei, conform 

devizului estimativ, anexat prezentului acord de asociere, constă în efectuarea lucrărilor de reparații 

cu piatră spartă a drumului județean DJ191C: Huseni-Ratin, km 5+000-9+600. 

Art.3. Lucările executate vor fi recepționate de o comisie de recepție, în care vor fi nominalizați 

doi reprezentanți desemnați de Președintele Consiliului Județean Sălaj. 
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III. Durata acordului. 

Art.4. Executarea lucrărilor se va realiza în termen de 30 de zile de la predarea 

amplasamentului, predat, cu proces verbal de predare –primire, de către reprezentanții Consiliului 

județean. 

 

IV.  Obligațiile părților. 

Art.5. Comuna Crasna are obligația de a executa lucrările de reparații cu piatră spartă 

corespunzătoare cu documentația tehnică și de a organiza recepția la terminarea lucrărilor , în 

perioada stabilită. 

Art.6. Consiliul Județean Sălaj are obligația de a preda amplasamentul, de a nominaliza 

persoane din cadrul aparatului de specialitate pentru a face parte din comisia de recepție a lucrărilor 

executate și de a efectua plata lucrărilor executate pe baza procesului verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor executate însoțit de situațiile de lucrări.  

Art.7. Consiliul județean Sălaj are dreptul de a refuza plata sumele cu această destinație în 

situația în care lucrările care fac obiectul prezentului acord nu sunt efectuate și recepționate 

conform prezentului acord. 

Art.8. Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și 

este valabil pe durata derulării lucrărilor prevăzută la art.4. 
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