
  
 

ROMÂNIA                               
JUDEŢUL SĂLAJ                
COMUNA CRASNA       
CONSILIUL LOCAL       

HOTĂRÂREA Nr.104. 
Din data de 02.11.2022. 

privind aprobarea proiectului ”Infiintare centru comunitar intergat in COMUNA CRASNA” 
finanțat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, APEL RESTRÂNS DE 

PROIECTE – COD APEL: MS-0014 Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională COMPONENTA: 
12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: 

I1.4: Centre Comunitare Integrate 
Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare  nr.9957/27.10.2022 a Primarului, Raportul de specialitate nr.9958/27.10.2022 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: 
- Planul Național de Redresare și Reziliență, PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, 

APEL RESTRÂNS DE PROIECTE – COD APEL: MS-0014 Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională 
COMPONENTA: 12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția 
specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate;  

- art. 71 din O.U.G. nr. 114/ 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 
termene; 

 - O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă proiectul ”INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTERGAT in COMUNA CRASNA” în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național De Redresare Și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - 
Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.4 Centre Comunitare Integrate, apelul de 
proiecte MS-0014. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTERGAT în 
COMUNA CRASNA”, în cuantum de 1.170.841,00 lei (inclusiv TVA).  

Art.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
”INFIINTARE CENTRU COMUNITAR INTERGAT in COMUNA CRASNA”, pentru implementarea proiectului 
în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 

Art.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării. 
Art.5. Se împuternicește domnul Kovacs Istvan, primarul comunei Crasna, să semeneze toate actele necesare 

şi contractul de finanţare în numele Comunei Crasna şi al Partenerului, dacă este cazul. 
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Crasna. 
Art.7. 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, 
    SZASZ FERENC                                                     Secretarul general al comunei 

                             Lazar Veturia 
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