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ROMÂNIA          Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ             Secretar general, 
COMUNA CRASNA                               Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL          

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Privind aprobarea  documentaţii tehnico - economice pentru lucrări de 

investiţii de interes local 
 

Consiliul local al comunei Crasna, 
Având în vedere : 
- Referatul de aprobare a primarului comunei Crasna cu nr.., din care rezultă necesitatea 

realizării proiectului,  Raportul compartimentului de resort nr... și Avizul comisiei de specialitate; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată 
-Prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile art.9 din H.G. nr.907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri public; 

- prevederile  art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) și g), art.139 alin.(1) și alin.(3) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.Aprobă documentaţiile tehnico – economice pentru lucrările de investiţii de interes 

local, după cum urmează: 
Nr. 
crt. Denumire lucrare conform studiului tehnico – economic Valoare totală cu TVA 

-Lei- 
1. Pod peste Valea Mortăuța în localitatea Huseni, comuna Crasna, 

județul Sălaj 
1.295.756,04 lei 

2. Pod peste Valea Marinului, în localitatea Crasna, județul Sălaj 1.586.577,17 lei 
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredinţează primarul 

comunei Crasna și compartimentul buget – contabilitate. 
Art.3.Prezenta se comunică cu: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj; 
- Primarului comunei Crasna; 
- Viceprimarul comunei Crasna; 
- Compartiment buget – contabilitate; 
- Compartiment urbanism – amenajarea teritoriului; 
- Dosar hotărâri. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
Voturi:_________”pentru” 

________”abţineri” 
_______”împotriva” 
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ROMÂNIA           
JUDEŢUL SĂLAJ          
COMUNA CRASNA  
PRIMAR        
Nr… 
 

RREFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea unor documentaţii tehnico – economice 

 pentru lucrări de investiţii de interes local 
 
Având în vedere: 

-Prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art.9 din H.G. nr.907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul cadru 
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri public; 

- prevederile  art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) și g), art.139 alin.(1) și 
alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Propun consiliului local analizarea și aprobarea următoarelor lucrări de investiţii 
de interes local şi valoare acestora, după cum urmează: 
Nr. 
crt. Denumire lucrare conform studiului tehnico – economic Valoare totală cu TVA 

-Lei- 
1. Pod peste Valea Mortăuța în localitatea Huseni, comuna Crasna, 

județul Sălaj 
1.295.756,04 lei 

2. Pod peste Valea Marinului, în localitatea Crasna, județul Sălaj 1.586.577,17 lei 
Lucrările de investiţii de interes local mai sus enumerate se încadrează în limita 

creditelor bugetare aprobate. 
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare propun aprobarea proiectului de hotărâre 
inițiat. 

 
PRIMAR 

KOVACS ISTVAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Intern 

 

 
 

ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA        KOVACS 
ISTVAN 
Nr… 
 

RAPORT 
privind aprobarea unor documentaţii tehnico – economice 

 pentru lucrări de investiţii de interes local 
 

Având în vedere: 

-Prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art.9 din H.G. nr.907/2016 referitoare la etapele de elaborare și 
conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri public; 

- prevederile  art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) și g), art.139 alin.(1) și 
alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Este necesar și oportun realizarea lucrărilor de investiții de interes local 
deoarece servesc la modernizarea infrastructurii comunei Crasna. 
 Propun consiliului local analizarea și aprobarea următoarelor lucrări de investiţii 
de interes local şi valoare acestora, după cum urmează: 

Nr. 
crt. Denumire lucrare conform studiului tehnico – economic 

Valoare totală 
cu TVA 

-Lei- 
1 Pod peste valea Mortăuta in localitatea Huseni,comuna 

Crasna,judetul Salaj 
1.295.756,04 

lei 
2 Pod peste valea Marinului,in localitatea Crasna,judetul Salaj 1.586.577,17 

lei 
Lucrările de investiţii de interes local mai sus enumerate se încadrează în limita 

creditelor bugetare aprobate. 
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare propun aprobarea 
proiectului de hotărâre inițiat de primar. 

 
Compartiment proiecte și programe 

Vincze Alexandru 
Inspector de specialitate IA 
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