
 
 
 
 

ROMÂNIA               Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ               Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                        Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL          

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia „Construcție 

hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj” 
 

Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj: 
Având în vedere : 
- referatul de aprobare a primarului comunei Crasna cu nr.8933/30.09.2022, din care rezultă 

necesitatea realizării proiectului,  raportul compartimentului de resort nr.8936/30.09.2022 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.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 Ordonanței Guvernului nr 95/12.06.2020 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A; 

 - prevederile  art.129 alin.(2) lit.”c”, alin.(4) lit.“d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,    
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Aprobarea  documentatiei tehnico – econhomice faza Studiul de fezabilitate pentru 

obiectivul de investitii „„Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul 
Sălaj”.  

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „„Construcție hală 
agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj”, conform anexei 1 la prezenta hotarare.   

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- resurse umane; 
- Monitorul oficial local ; 
- Dosarul ședinței. 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVÁN 
Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 
abţineri............. 

 
 



 
 
 
 

Anexa nr.1. 
La HCL nr.... 

Din data de 06.10.2022. 
 

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  
„Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj” 

 
Suprafața teren – 16.032 mp 
Sc. Totală      - 2.752,15 mp 
Sd. Totală      - 2.752,15 mp 
       

                                                         inclusiv 
TVA 

Valoarea totală a investiției  28.720.139,47 
lei 5.834.462,06 euro 

 din care C + M 18.993.806,52 
lei 3.858.569,13 euro 

Valoare finanțată prin Subprogram 
(„C.N.I.”) 

28.137.867,04 
lei 5.716.174,11 euro 

din care C+M 18.557.812,08 
lei  3.769.997,37 euro 

Valoare finanțată prin U.A.T. 
COMUNA CRASNA, județul SALAJ  
(cheltuieli pentru servicii si lucrări 
finanțate de UAT ); 

582.272,43 lei 118.287,95 euro 

din care C+M 435.994,45 lei 88.571,75 euro 
(la  cursul BNR din 20.04.2021, de 1 euro = 4,9225 lei) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.8933/30.09.2022. 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia „Construcție 
hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj” 

 
 
 Având în vedere: 

- 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 Ordonanței Guvernului nr 95/12.06.2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale 
de Investiții“C.N.I.” S.A; 

În temeiul prevederilor  art.129 alin.(2) lit.”c”, alin.(4) lit.“d” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun 
aprobarea proiectului de hotărâre. 

 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA             KOVACS ISTVAN 
Nr.8936/30.09.2022. 

RAPORT 
privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia HALA 

AGROALIMENTARA IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ 
 
Având în vedere cerințele investițiilor finanțate  Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice 

si Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.  
este necesar predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin 

Compania Națională de Investitii “C.N.I.” S.A., a obiectivului de investiții „HALA 
AGROALIMENTARA IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ”. 

 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE 
Suprafața teren – 16.032 mp 
Sc. totala      - 2.752,15 mp 
Sd. totala      - 2.752,15 mp 
       

                                                         inclusiv 
TVA 

Valoarea totală a investiției  28.720.139,47 
lei 5.834.462,06 euro 

                                    din care C + M 18.993.806,52 
lei 3.858.569,13 euro 

Valoare finanțată prin Subprogram 
(„C.N.I.”) 

28.137.867,04 
lei 5.716.174,11 euro 

din care C+M 18.557.812,08 
lei  3.769.997,37 euro 

Valoare finanțată prin U.A.T. 
COMUNA CRASNA, județul SALAJ  
(cheltuieli pentru servicii si lucrări 
finanțate de UAT ); 

582.272,43 lei 118.287,95 euro 

din care C+M 435.994,45 lei 88.571,75 euro 
(la  cursul BNR din 20.04.2021, de 1 euro = 4,9225 lei) 

 
 

Având în vedere cele mai sus expuse propun aprobarea proiectului de hotărâre inițiat de primar. 

 
ÎNTOCMIT, 

                         Consilier achiziții publice 
       VEKAS ALBERT LEVENTE 
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