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ROMÂNIA                              
JUDEŢUL SĂLAJ                               
COMUNA CRASNA                                             
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.111. 
Din data de 02.11.2022. 

privind aprobarea proiectului tehnic,  a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general  pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare ulițe în comuna Crasna, județul Sălaj”, aprobat pentru 

finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

Consiliul Local al Comunei Crasna, 
Având în vedere: 

- 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. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 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; 

- - art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

- Hotărârea Guvernului 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-  Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1.333 din 22.09.2021 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel 
Saligny”, pentru categoriile de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021; 

-  Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1.321 din 20.09.2021 
pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) 
lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național 
de investiții „Anghel Saligny”, 
Ținând cont de: 

-  referatul de aprobare al primarului comunei Crasna, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub 
nr.10180/02.11.2022, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului cu nr.10.181/02.11.2022 și avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate al 
consiliului local; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu 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 documentația tehnico-economică – proiectul tehnic pentru obiectivul de 
investiții „ Modernizare ulițe în comuna Crasna, județul Sălaj”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației, întocmit de PRONET SRL, înregistrat la COMUNA CRASNA cu nr.10192/2022. 
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  Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ 
Modernizare ulițe în comuna Crasna, județul Sălaj”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
  Art. 3. - Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „ Modernizare ulițe în 
comuna Crasna, județul Sălaj”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al COMUNEI CRASNA a sumei de 
1.598.815,82 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor 
art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", 
pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. 1333/2021.  

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotătâri se încredințează primarul comunei Crasna. 
Art. 7. -  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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