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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.68.

Din data de 15.12.2020.
privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2021 al Comunei Crasna aferent activelor date
în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare
Consiliul local al comunei Crasna:
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a primarului cu nr.10414/08.12.2020 raportul compartimentului de resort al
aparatului de specialitate al primarului cu nr.10421/08.12.2020, avizul comisiei de specialitate a
consiliului local;
- Adresa cu nr.1536/11.11.2020 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”ECODES SĂLAJ”;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi compeltările ulterioare;
-prevederile art. 8 alin. 3, lit. c) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Contractul de delegare prin concesionare a getiunii activitățiilor de salubrizare Județul Sălaj,
componenta Colectare și Transport deșeuri municipale CT 2, nr.777/25.09.2018
- prevederile art.5 lit. d), art.10 din OUG nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea
Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor
publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- prevederile art.129 alin.(2) lit. b), c), alin.(4) lit. a), alin. (7), lit n) art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; cu modificările şi compeltările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi compeltările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de investiții al comunei Crasna aferent activelor date în administrare sau
concesiune, cu finanțare din fondul Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2021, având ca sursă de
finanțare redevența aferentă Contractului de "DELEGARE PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII
ACTIVITATILOR DE SALUBRIZARE A JUDETULUI SALAJ – COMPONENTA COLECTARE SI
TRANSPORT DESEURI MUNICIPALE CT2 - ZONELE 2, 3 SI 4 ” nr. 777/25.09.2018 conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi compartimentul
buget-contabilitate-resurse umane.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
-Primarul comunei Crasna;
-Compartiment buget – contabilitate- resurse umane;
-Cetăţenii comunei prin afişare.
-Dosar Hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Contrasemnează,
Kiss Istvan
Secretarul general al comunei,
Lazar Veturia
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Anexa nr.1.
la HCL nr.68.
din data de 15.12.2020.

PLAN DE INVESTIȚII

Pentru anul 2021 aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu finanțare din Fondul de
Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare

Nr. crt.

Denumire, specificații investiție

Buc

Valoarea investiției

1.

Sistem de stropire cu labe de gâscă și grindă
de spălare cu duze tip perdea

1

5349.05 Euro

2.

Mașină de măturat manual:
Karcher KM 70/20 C 2SB

1

2641,80 Ron

