
ROMÂNIA                              
JUDEŢUL SĂLAJ                      
COMUNA CRASNA                                             
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.109. 
Din data de 02.11.2022. 

Privind aprobarea Documentației pentru înscrierea în cadrul Programului privind realizarea pistelor 
pentru biciclete și a devizului aferent cererii de finanțare  a proiectului ”Amenajare piste de biciclete 

in comuna  Crasna, județul Sălaj” 
 

Consiliul local al Comunei Crasna, întrunit în ședința ordinară la data de 02.11.2022; 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare a primarului nr.10138/01.11.2022, raprotul compartimentului de resort 
nr.10139/01.11.2022, avizul comisiei de specialitate; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Luând în considerare: 
- Dispoziția președintelui Administratiei Fondului pentru Mediu nr. 2506 din data de 22.09.2022 privind 
deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind construirea de 
piste pentru biciclete; 
 În conformitate cu prevederile: 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Art. 87 alin (5), art. 129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. d) , art. 139 alin (3), lit a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. Se aprobă depunerea proiectului ”Amenajare piste de biciclete în comuna  Crasna, 

județul Sălaj” și a  cererii de finanțare în cadrul Programului privind construirea de piste pentru 
biciclete, finanțat prin Administrarea Fondului de Mediu în comuna Crasna. 

Art.2. Se aprobă participarea și implementarea proiectului ”Amenajare piste de biciclete în 
comuna  Crasna, județul Sălaj” în cadrul Programului privind construirea de piste pentru biciclete, 
finanțat prin Administrarea Fondului de Mediu în comuna Crasna. 

Art.3. Se aprobă devizul general întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, de către un proiectant de specialitate, care conţine defalcat 
categoriile de cheltuieli eligibile menţionate in cadrul Ghidului Solicitantului, conform anexei la 
prezenta hotărâre. Devizul obiectivului  „Program privind construirea de piste pentru biciclete” este în 
valoare totală de 6.442.230,06 lei (inclusiv TVA). 

Art.4. Se împuternicește domnul Kovacs Istvan, primarul comunei Crasna, să reprezinte 
Comuna în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Kovacs Istvan, 
primarul Comunei Crasna. 

Art.6. Prezenta hotărâre 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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