
  
 

ROMÂNIA        
JUDEŢUL SĂLAJ                
COMUNA CRASNA                                                
CONSILIUL LOCAL       
 

HOTĂRÂREA Nr.85. 
Din data de 06.10.2022. 

Pentru completarea art.2 și modificarea art.5 al  Hotărârii consiliului local nr.52/12.05.2022 
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania 

Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii „Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna 

Crasna”, județul Sălaj 
 
 

Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare  nr.8932/30.09.2022 a Primarului, Raportul de specialitate 
nr.8935/30.09.2022  și avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 

Luând în considerare: 
- 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; 
În conformitate cu prevederile : 

-  Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A;  

-  art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. c), alin. (6) , lit. a), alin.(7) lit.s) şi (14)  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
                                                        HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Se aprobă completarea art.2 al  Hotărârii consiliului local nr.52/12.05.2022 privind predarea 
către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii„Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj, cu un nou 
aliniat, care va avea următorul cuprins: 

”Nerespectarea acestei obligativitati, constatata la data incheierii protocolului de predare sau 
ulterior acestei date, este de natura a atrage raspunderea beneficiarului ( UAT COMUNA CRASNA) , 
CNI-SA asigurandu-si dreptul legal de actiune in justitie in vederea sanctionarii atitudinii culpabile a 
beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalitati si acordarea de daune interese, cand prin neasigurarea 
unui amplasament viabilizat, beneficiarul a adus atingere drepturilor si intereselor legitime ale “CNI”-
SA. ” 

Art.II. Se aprobă modificarea art.5 al  Hotărârii consiliului local nr.52/12.05.2022 privind predarea 
către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii„Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj, care va avea 
următorul cuprins: 

”Art.5.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de 
UAT Comuna Crasna în valoare de 582.272,43 lei cu TVA.” 



  
 

Art.III.Celelate dispoziții ale Hotărârii consiliului local nr.52/12.05.2022 privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii„Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj, rămân 
neschimbate. 

Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Crasna. 
Art.V. Prezenta se comunică cu: 

- Instituția Prefectului Județului Sălaj; 
- Primarul comunei Crasna, 
- Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 
- Compartiment achiziții publice 
- Monitorul oficial local; 
- Dosarul ședinței. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            Contrasemnează, 
SÎRCA CONSTANTIN                                      Secretarul general al comunei 
          Lazar Veturia 
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