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HOTĂRÂREA Nr.120. 
Din data de 29.11.2022. 

privind participarea la Programul "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă 
şi/sau de canalizare" finantat din fondurile europene aferente Planului național de redresare și 

reziliență (PNRR), componenta C1-Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării 
populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente 

 
Consiliul Local al comunei Crasna, județul Sălaj; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare a primarului nr.10981/22.11.2022, raprotul compartimentului de resort 
nr.10901/22.11.2022, avizul comisiei de specialitate; 
 Ţinând cont de: 
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 2.605 din 4 octombrie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific - 
Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, 
componenta C1 - Managementul apei, investiţia 3.Sprijinirea conectării populaţiei cu venituri mici 
la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente; 
- prevederile art.129 alin.(2) lit.b) , d), alin.(4) lit.d), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3) lit.d)  din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
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 şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă participarea Comunei Crasna în cadrul Programului "Prima conectare la 
sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare" finanțat din fondurile europene 
aferente Planului național de redresare și reziliență (PNRR), componenta C1-Managementul 
apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu 
apă și canalizare existente, și depunerea și implementarea proiectului prin intermediul 
Operatorului Regional-Compania de Apă Someș S.A. 

Art.2. Se aproba Lista utilizatorilor (beneficiarilor finali) şi a gospodăriilor deservite de 
investiţie conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

Art.3. Se împuternicește Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din 
Bazinul Hidrografic Someș-Tisa să încheie în numele și pe seama Comunei Crasna Acordul de 
parteneriat cu Compania de Apă Someș S.A.. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Crasna. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituția Prefectului Județului Sălaj; 
- primarul comunei Crasna; 
- Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa  
-Compania de Apă Someș S.A.; 
- Compartiment urabanism amenajarea teritoriului; 
-Compartiment buget-contabilitate – resurse umane; 
- Monitorul oficial local; 
- Dosarul ședinței. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            Contrasemnează, 
      SZASZ FERENC                                        Secretarul general al comunei 

                       Lazar Veturia 
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