
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ROMÂNIA         
JUDEŢUL SĂLAJ                
COMUNA CRASNA                         
CONSILIUL LOCAL       

HOTĂRÂREA Nr.107.  
Din data de 02.11.2022. 

 privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare ale proiectului “Modernizarea  infrastructurii 
educaționale în comuna Crasna, jud. Sălaj” componenta „Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

Grădiniței cu Program normal Crasna” conform dispoziției de șantier nr. 1/07.03.2022 
 

Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

- art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 136 alin. (4) din Constituția României, 
republicată, 
- articolul 10 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- art. 20 alin. (1) lit. e) și lit. j), art. 23 alin. (2) lit. f) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile O.G. nr. 15 din 30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru ajustarea 
preţurilor contractelor de achiziţie publică; 
- 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; 

Ținând cont de: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Crasna, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.9997/27.10.2022, 
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu nr.9998/27.10.2022 și avizul 
cu caracter consultativ al comisiei de specialitate al consiliului local; 
- Prevederilor  art. 129 alin (2), lit.b) și  alin. (4) lit. d), art. 139 alin (3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă modificările tehnice și financiare ale proiectului “Modernizarea infrastructurii 
educaționale în comuna Crasna, jud. Sălaj”- componenta „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței 
cu program normal Crasna” potrivit dispoziției de șantier nr. 1/07.03.2022,  conform anexei nr.1 la prezenta 
hotărâre. 
  Art.2. Se aprobă suportarea din bugetul local  al comunei Crasna a cheltuielilor neeligibile pentru 
componenta „Reabilitarea, modernizarea si dotarea grădiniței cu Program normal Crasna”  în valoare totala 
de 393.201,66 lei fără TVA ( 467909,98 lei TVA inclus), conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.3.  Primarul comunei, prin aparatul său de specialitate aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituției Prefectului județului Sălaj; 
- Primarului 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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