
ROMÂNIA                              

JUDEŢUL SĂLAJ       

COMUNA CRASNA                                             

CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.131. 

Din data de 22.12.2022. 

privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local Crasna nr.119/29.11.2022 

privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2023 al Comunei Crasna aferent activelor 

date în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, Înlocuire si Dezvoltare 

 

Consiliul local al Comunei Crasna, județul Sălaj; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a primarului cu nr.11705/20.12.2022,   raportul compartimentului de 

resort al aparatului de specialitate al primarului cu nr.11711/20.12.2022 și avizul comisiei 

de specialitate a consiliului local; 

- - Contractul de delegare prin concesionare a getiunii activitățiilor de salubrizare Județul 

Sălaj, componenta Colectare și Transport deșeuri municipale CT 2, nr.777/25.09.2018 

- Adresa nr.823/08.11.2022  emisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ECODES 

Sălaj" 

- prevederile art. 8 alin. 3, lit. c) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;     

- Prevederile art. 5 și 10 din din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind 

constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru 

proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență 

financiară nerambursabilă din parte Uniunii Europene 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (7), lit n),  art. 139 alin. 1, alin. 3 lit 

g), 196 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă  modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local Crasna 

nr.119/29.11.2022 privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2023 al Comunei Crasna 

aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, Înlocuire si 

Dezvoltare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- Primarul Comunei Crasna; 

- Compartimentul buget-contabilitate-resurse umane; 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Prefectura Judeţului Sălaj; 

- Primarul Comunei Crasna; 

- Compartimentul buget-contabilitate-resurse umane; 

- Consiliul Judeţean Sălaj; 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj”; 

- Monitorul oficial local; 

- Dosar şedinţă. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     Contrasemnează, 
    SZASZ FERENC                                            Secretarul general al comunei 

                                             Lazar Veturia 

 

 

 

 

 



Anexa la HCL nr.131   din 22.12.2022.     

 

 

 

PLAN DE INVESTIȚII 

Pentru anul 2023 aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu finanțare din Fondul 

de Întreținere, Înlocuire si Dezvoltare 

 

 

Nr. crt. Denumire, specificații investiție Buc Valoarea investiției 

1. Dotare cu pubele de 120 litri 95 85 lei/buc. 

2. Dotare cu coș stradal 35 550 lei/buc. 

Total: 27.325 lei 

 


