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ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ                  

COMUNA CRASNA                                

CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA Nr.26. 
Din data de 28.05.2019. 

Privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică pentru 

realizarea investiției ”Modernizare corp A Liceul Tehnologic Cserey-Goga” 
Consiliul local al comunei Crasna, 

Având în vedere :  

- Expunerea de motive a primarului comunei Crasna cu nr.5342/28.05.2019, din care rezultă 

necesitatea realizării proiectului, Raportul compartimentului de resort nr.5343/28.05.2019, avizul 

comisiei de specialitate; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-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.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice; 

- prevederile art.71 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene; 

- prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 164 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Instrucțiunii nr.2 din 21.12.2018 emisă de ANAP privind ajustarea preţului 

contractului de achiziţie publică/sectorială; 

- 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 ajustarea prețului total al contractului de achiziție publică pentru realizarea 

investiţiei ”Modernizare corp A Liceul Tehnologic Cserey-Goga”, potrivit devizului general 

întocmit de SC EDILAS AGG  SRL, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Crasna. 

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică la : 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Compartiment buget-contabilitate ; 

- Site :www.primariacrasna.ro ; 

- Dosar Hotărâri. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ 

    Ozsvath Ilona                    Secretarul comunei Crasna, 
                                                  Lazar Veturia
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