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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.57.
Din data de 30.10.2018.

Privind aprobarea achitării valorii finanțate de Fondul pentru Mediu la ultima
cerere de tragere și achitarea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile
aferente facturilor fiscale prezentate la ultima cerere de tragere
Consiliul local al comunei Crasna, jud. Sălaj;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului nr.9396/29.10.2018, raportul compartimentului de
specialitate nr.9397/29.10.2018 și avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- contractul de finanțare nerambursabilă nr.69/N din 03.04.2012 privind investiția ”Sistem
de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea marin și extindere sistem de canalizare și
sistem de alimentare cu apă în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” încheiat între
Comuna Crasna și Administrația Fondului pentru Mediu;
Ținând cont de:
- prevederile art.1 pct.1 din Ordinul nr.512/04.06.2018 privind modificarea şi completarea
Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de
alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului
mediului şi pădurilor nr. 1.450/2010;
- prevederile art.15 din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.450/2010pentru
aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate
de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
În baza prevederilor art.36.alin.(2) lit. “b”, alin.(4) lit.”a” 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 achitarea valorii finanțate de Fondul pentru Mediu la ultima cerere de
tragere și achitarea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile aferente facturilor fiscale
prezentate la ultima cerere de tragere, în termen de maximum 12 luni de la data ultimului ordin de
plată emis de Autoritate pentru obiectivul de investiție ”Sistem de canalizare menajeră și stație de
epurare în localitatea Marin și extindere sistem de canalizare și sistem de alimentare cu apă în
localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Crasna.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
-Primar;
-Compartiment buget-contabilitate;
-site:www.primariacrasna.ro;
-Dosar Hotărâri.
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CONTRASEMNEAZĂ
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