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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.1 0.
Din data de 23.01.2020
Privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA CU
PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” și
asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului
de investiție ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna
Crasna, județul Sălaj”
Consiliul local al comunei Crasna,
Având în vedere :
- Referatul de aprobare a primarului comunei Crasna cu nr.341/16.01.2020, din care rezultă
necesitatea realizării proiectului ;
- Raportul compartimentului de resort nr.344/16.01.2020;
- 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. 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. 10 alin. 5 – 7 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor OUG nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală,
aprobate prin OMDRAP nr. 1851/ 2013;
- prevederile Ordinului MDRAP nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală;
- prevederile art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a) și d) art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă ajustarea valorii obiectivului de investiție ” GRĂDINIȚA CU
PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”, potrivit devizului
general revizuit întocmit de SC PREFCON SRL, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art.2. Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează
de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală aferente obiecitvului de
investiție ”Grădiniță cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”, în
sumă de 1.791.939,29 lei.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Crasna.
Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică la :
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ;
- Primarul comunei Crasna;
- Compartiment achiziții publice ;
- Compartiment buget-contabilitate ;
- Site :www.primariacrasna.ro ;
- Dosar Hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pap Sandor

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Lazar Veturia

