
  
 

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Pentru  completarea 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.9898/26.10.2022 a Primarului, Raportul de specialitate 
nr.9902/26.10.2022  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.  Hotărârea 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, se completează cu un nou articol, 
după cum urmează: 

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:  
”Art.11. Se aprobă demolarea construcției existente pe amplasament (care nu face obiectul 

predării) identificată potrivit Cărții funciare nr. 55459 nr topo 55459-C1, anterior încheierii 
protocolului de predare-primire a amplasamentului. ” 

Art.II.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  

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

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

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

                                                                 KOVACS ISTVÁN 
   

Voturi: pentru:...............împotrivă........abţineri............. 
 



  
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA  
PRIMAR 
Nr.9898/26.10.2022. 

REFERAT DE APROBARE 
Pentru completarea 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 
Având în vedere următoarele: 
• în cadrul Planului Național de redresare și reziliență, Componenta C10 – fondul local, se 

sprijină realizarea de investiții pentru elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor 
de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. 

• prin intermediul acestei operațiuni sunt sprijinite activități/acțiuni specifice 
elaborării/actualizării în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană. 

• necesitatea actualizării Planului urbanistic General al Comunei Crasna, inclusiv a 
Regulamentului local de urbanism al , precum și transpunerea acestuia în format GIS, 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, 
În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b”, “c” și lit. ”d”, alin. 4, lit. “a”, alin. 6, lit. “c” și alin. 

7, lit. “k”, art. 139, alin. 3, lit. „d”, art. 196, alin. 1, lit. ”a” , din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare solicitarea CNI din data de 19.10.2022 cu privire la modificarea HCL 
nr.52/12.05.2022, 

 
PROPUN URMĂTOAREA MODIFICARE: 

 
Hotărârea 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, se completează, după cum urmează: 

1.După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:  
”Art.11. Se aprobă demolarea construcției existente pe amplasament (care nu face obiectul 

predării) identificată potrivit Cărții funciare nr. 55459 nr topo 55459-C1, anterior incheierii 
protocolului de predare-primire a amplasamentului. ” 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată. 
 

PRIMAR, 
KOVACS ISTVAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA             KOVACS ISTVAN 
Nr.9902/26.10.2022. 

 
RAPORT 

completarea 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. 
 
 
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”. 

 
Modificare HCL 52 din data de 12.05.2022 
 
Se aprobă demolarea construcției aflate pe amplasament (construcție care nu face 

obiectul predării), identificată potrivit Cărții funciare nr. 55459 nr topo 55459-C1 după 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și anterior încheierii protocolului de predare-
primire al amplasamentului. 

 
 
 

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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