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ROMÂNIA              Avizat de legalitate 

JUDEŢUL SĂLAJ                        Secretar 

COMUNA CRASNA                       Lazar Veturia 

CONSILIUL LOCAL                       

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă 

Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea 

lucrărilor de regularizare și reprofilare a cursului de apă p. Marin, cod cadastral 

II.2.006.00.00.00.0, pe teritoriul comunei Crasna, jud. Sălaj 
 

Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere:  

- expunerea de motive a primarului cu nr.1056/12.02.2018.;  

- raportul compartimentului de specialitate cu nr.1057/12.02.2018; 

- avizul comisiei de specialitate a consiliului local. 

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

administraţia publică; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.34 alin.(4) din Legea nr.107/1996 a apelor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.8 lit.k) din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 

rurale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.515/2002; 

- prevederile art.36. alin.(1), alin.(2) lit. “b”, şi alin.(6) lit.”a” pct.9, alin.(7) lit.”a” din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă protocolul de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa 

prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de regularizare și 

reprofilare a cursului de apă p. Marin, cod cadastral II.2.006.00.00.00.0, pe teritoriul comunei 

Crasna, jud. Sălaj, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 - nstituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj 

 - Primar; 

 - Compartiment buget-Contabilitate; 

 - site: www.primariacrasna.ro; 

 - Dosar Hotărâri. 

  

                                                                INIŢIATOR, 

PRIMAR 

BOGYA MIKLOS 

Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 

abţineri............. 
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         S.G.A. Salaj  

 Nr.       /EL       / 

 

                      Comuna Crasna 

                    Nr.        / 

PROTOCOL DE COLABORARE nr. 1/2018 

încheiat azi,   09.02.2018, la sediul Primăriei Crasna, pentru realizarea lucrarilor de regularizare  și reprofilare a 

cursului de apa  p. Marin, cod cadastral II.2.006.00.00.00.0, pe loc. comunei Crasna, jud. Salaj 

 

In  temeiul  Legii Apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare,  art. 34 alin. (4),  în 

conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodãrirea localitãţilor urbane şi rurale, 

aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 515/2002, art. 7 lit. f)., “Întreţinerea albiei minore pe 

zonele neamenajate” revine Administraţiei Naţionale «Apele Române» și unitãţii administrativ-teritoriale pe 

al cãrei teritoriu administrativ se aflã,  

În vederea înlăturării efectelor viiturilor din anii anteriori, asigurării secţiunii de curgere a pârâului 

Marin și ca o acţiune preventivă de apărare împotriva inundaţiilor s-a incheiat prezentul protocol de 

colaborare, 

1.PĂRŢI 

 Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa prin Sistemul de Gospădărire a Apelor Salaj cu sediul în 

Zalau, str. Corneliu Coposu, nr. 91., jud. Salaj, tel: 0260612350; fax: 0260616970; reprezentată prin Director -          

ing. CRIȘAN CRISTIAN, 

 Comuna Crasna cu sediul în localitatea Crasna, nr. 13, tel. 0260636066, reprezentata prin Primar –     

BOGYA MIKLOS  

 de comun acord am incheiat prezentul protocol, in baza HCL nr.        /                , prin care s-a aprobat 

finanțarea din partea Comunei Crasna 

2.OBIECTUL PROTOCOLULUI 

 Executarea de catre Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj a lucrarilor de amenajare și reprofilare a cursului 

de apă,  pârâul  Marin,  cod cadastral II.2.006.00.00.00.0, pe raza loc.. Crasna. 

3.DURATA PROTOCOLULUI 

3.1. Protocolul de colaborare are perioada de valabilitate în 11.02. – 15.03.2018. 

4.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1.Administraţia Bazinală de Apă Someş Tisa, prin Sistemul de Gospădărire a Apelor Salaj se angajează 

să asigure: 

• Documentaţia tehnică de execuţie a lucrărilor. 

• Excavator JCB. 

• Transportul utilajului va fi asigurat de SGA Sălaj. 

• Executarea de catre Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj a lucrarilor de reprofilare și amenajare a 

cursului de apa p. Marin. 

• Asistenta tehnica de specialitate prin personal propriu specializat. 

4.2.Comuna Crasna se angajează să asigure: 

• Accesul pe terenurile limitrofe cursului de apă in vederea executării lucrărilor. 

• Carburantul (motorină) necesar utilajului pentru executarea lucrărilor. 

• Lucrarile de defrisare si doborarea arborilor pe sectoarele de curs de apa unde se executa reprofilarea,  

cu respectarea legislatiei silvice in vigoare. 

• Carburant (benzina, uleiuri) pentru mica mecanizare (motodefrișător). 

• Asigurarea zonelor (teren) unde va fi depozitat materialul rezultat din reprofilare. 

 
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ “APELE ROMÂNE” 

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMEŞ-TISA 

S.G.A. SĂLAJ 
Str. Corneliu Coposu nr. 91,  45041 Zalău 

Tel: 0260/612350, Fax: 0260/616970 
E-mail: tehnic@sgasj.dast.rowater.ro Cod Fiscal: RO18269681,  

Cont IBAN: RO71TREZ5615025XXX002915 
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• Asigurararea deplasarii utilajului la/între punctele de lucru. 

• Parcarea și paza utilajului (excavator JCB) pe toată durata necesară executării lucrărilor, conform 

procesului verbal de custodie 

 

4.3.Obligaţii comune: 

a) respectarea normativelor de SU şi SSM corespuzătoare condiţiilor de la punctul de lucru  

b) respectarea documentaţiei tehnice care stă la baza execuţiei lucrărilor 

c) respectarea tuturor dispoziţiilor de lucru dispuse de comun acord 

 

5. DOCUMENTELE PROTOCOLULUI 

1. documentaţia tehnică. 

2. listele  de  cantităţi  de  lucrări  pe  obiecte  şi  categorii  de  lucrări care vor fi întocmite pe parcursul 

execuţiei 

           La finalizarea lucrării și după 2 ani se va face de către o comisie mixtă (SGA Sălaj și Comuna Crasna),  printr-o 

dispoziție dată de Primarul Comunei Crasna:  

3. recepţia la terminare lucrărilor. 

4. recepţia finală. 

 

6. COSTURI: 

          Valoarea estimata a lucrărilor: 9160 lei fără TVA,  din care suma care va fi suportata de Comuna Crasna 

3485  lei fără TVA (reprezentând contravaloare carburant și lubrefianți) 

 

             Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul protocol vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar 

dacă acest lucru nu este posibil se va apela pentru soluţionare la instanţa judecătorească competentă. 

           Părţile  au  înţeles  să  încheie  prezentul protocol de colaborare în 2 exemplare, originale, egal autentice, câte  

unul  pentru  fiecare  parte.     

 

 

     A.N. “ APELE ROMÂNE” 

  A.B.A. S.omeș Tisa, S.G.A. Salaj 

               Director, 

  ing. CRISTIAN CRIȘAN 

 
Șef Birou Exploatare Lucrări 

 ing. Truța Aurelian Gabriel 

 
       Responsabil  Protocol SGA Salaj 

    Sef Sistem Hidrotehnic Crasna 

        ing. Sfăt Ovidiu Ioan 

 

                               Comuna Crasna 

                                Primar, 

                        BOGYA MIKLOS  

 

 

 

               Responsabil  Protocol  Com. Crasna 

                           Viceprimar, 

                 TORMA ALEXANDRU 

 

Vizat Oficiu Juridic  

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ          
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COMUNA CRASNA  

PRIMAR                       

Nr.1056/12.02.2018. 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă 

Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea 

lucrărilor de regularizare și reprofilare a cursului de apă p. Marin, cod 

cadastral II.2.006.00.00.00.0, pe teritoriul comunei Crasna, jud. Sălaj 
 

În conformitate cu prevederile art.34 alin.(4) din Legea nr.107/1996 a apelor, 

cu modificările și completările ulterioare: ”Întreţinerea albiei minore pe zonele 

neamenajate revine Administraţiei Naţionale «Apele Române» şi, în conformitate cu 

prevederile art. 7 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

515/2002, unităţii administrativ - teritoriale pe al cărei teritoriu administrativ se află, 

prin autorităţile administraţiei publice locale. ” 

Potrivit prevederilor Art. 8. lit.k) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 515/2002: 

   Consiliile locale, precum şi primarii au obligaţia să asigure, în condiţiile legii: 

k) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea 

terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor.” 

Luând în considerare prevederile art.36. alin.(1), alin.(2) lit. “b”, şi alin.(6) 

lit.”a” pct.9, alin.(7) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare propun aprobarea protocolului 

de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de regularizare și reprofilare a 

cursului de apă p. Marin, cod cadastral II.2.006.00.00.00.0, pe teritoriul comunei 

Crasna, jud. Sălaj. 

 
  

PRIMAR, 

BOGYA MIKLOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2053191
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2056110
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2056110
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2053191
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2056110


Intern 

 

 

 

ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 

COMUNA CRASNA                       BOGYA MIKLOS 

Nr.1057/12.02.2018. 

 

RAPORT 
Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă 

Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea 

lucrărilor de regularizare și reprofilare a cursului de apă p. Marin, cod 

cadastral II.2.006.00.00.00.0, pe teritoriul comunei Crasna, jud. Sălaj 
 

În conformitate cu prevederile art.34 alin.(4) din Legea nr.107/1996 a apelor, 

cu modificările și completările ulterioare: ”Întreţinerea albiei minore pe zonele 

neamenajate revine Administraţiei Naţionale «Apele Române» şi, în conformitate cu 

prevederile art. 7 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

515/2002, unităţii administrativ - teritoriale pe al cărei teritoriu administrativ se află, 

prin autorităţile administraţiei publice locale. ” 

Potrivit prevederilor Art. 8. lit.k) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 515/2002: 

   Consiliile locale, precum şi primarii au obligaţia să asigure, în condiţiile legii: 

k) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea 

terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor.” 

Administraţia Bazinală de Apă Someş Tisa, prin Sistemul de Gospădărire 

a Apelor Sălaj se angajează să asigure: 

• Documentaţia tehnică de execuţie a lucrărilor. 

• Excavator JCB. 

• Transportul utilajului va fi asigurat de SGA Sălaj. 

• Executarea de catre Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj a lucrarilor 

de reprofilare și amenajare a cursului de apa p. Marin. 

• Asistenta tehnica de specialitate prin personal propriu specializat. 

Comuna Crasna se angajează să asigure: 

• Accesul pe terenurile limitrofe cursului de apă in vederea executării 

lucrărilor. 

• Carburantul (motorină) necesar utilajului pentru executarea lucrărilor. 

• Lucrarile de defrisare si doborarea arborilor pe sectoarele de curs de apa 

unde se executa reprofilarea,  cu respectarea legislatiei silvice in vigoare. 

• Carburant (benzina, uleiuri) pentru mica mecanizare (motodefrișător). 

• Asigurarea zonelor (teren) unde va fi depozitat materialul rezultat din 

reprofilare. 

• Asigurararea deplasarii utilajului la/între punctele de lucru. 

• Parcarea și paza utilajului (excavator JCB) pe toată durata necesară 

executării lucrărilor, conform procesului verbal de custodie 
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Obligaţii comune: 

a) respectarea normativelor de SU şi SSM corespuzătoare condiţiilor de la punctul 

de lucru  

b) respectarea documentaţiei tehnice care stă la baza execuţiei lucrărilor 

c) respectarea tuturor dispoziţiilor de lucru dispuse de comun acord 

  Costuri: 

          Valoarea estimata a lucrărilor: 9160 lei fără TVA,  din care suma care va fi 

suportata de Comuna Crasna 3485 lei fără TVA (reprezentând contravaloare 

carburant și lubrefianți). 

Luând în considerare cele mai sus expuse propunem aprobarea protocolului de 

colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de regularizare și reprofilare a 

cursului de apă p. Marin, cod cadastral II.2.006.00.00.00.0, pe teritoriul comunei 

Crasna, jud. Sălaj. 

 
  

Viceprimar, 

TORMA ALEXANDRU 
 


