
 
 
 
 

ROMÂNIA                
JUDEŢUL SĂLAJ                
COMUNA CRASNA                         
CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA Nr.13. 
Din data de 31.01.2023. 

privind aprobarea documentaței tehnico-economice pentru investiția „Construcție 
hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj” 

 
Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj: 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare a primarului comunei Crasna cu nr.684/27.01.2023, din care rezultă 

necesitatea realizării proiectului,  raportul compartimentului de resort nr.685/27.01.2023 și avizul 
comisiei de specialitate al consiliului local; 

- Concluziile ședinței pregătitoare a CTE-MLPDA din 19.01.203 cu nr.7848/25.01.2023; 
Luând în considerare:  
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile art.20 lit.”j” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
-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; 

-  prevederile Ordonanței Guvernului nr 95/12.06.2020 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A; 

 - prevederile  art.129 alin.(2) lit.”c”, alin.(4) lit.“d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,    
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Aprobarea  documentației tehnico – economice faza Studiul de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții „„Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul 
Sălaj”,  conform anexei 1 la prezenta hotărâre.   

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „„Construcție hală 
agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj”, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.   

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea consiliului local 
nr.86/06.10.2022.  

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Crasna. 
Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică la : 
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Compartiment achiziții publice ; 
- Compartiment buget-contabilitate- resurse umane; 
- Monitorul oficial local ; 
- Dosarul ședinței. 

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

 



 
 
 
 

 
Anexa nr.2. 

La HCL nr.13. 
Din data de 31.01.2023. 

 
Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

”Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” 
 
Suprafața construită propusă:   2.752,15 mp 
Suprafața desfășurată propusă:   2.752,15 mp 
Regim de înălțime:    P 
Durata de proiectare:   3 luni 
Durata de excuție:     12 luni  
 
 Lei (exclusiv 

TVA) 
Lei (inclusiv 

TVA) 
Valoarea totală a investiției 24.163.928,44 28.720.139,47 

Din care C+M 15.961.181,95 18.993.806,52 
Valoarea lucrărilor finanțate prin 

C.N.I. - SA 23.673.900,57 28.137.867,04 

Din care C+M 15.594.800,07 18.557.812,08 
Valoarea lucrărilor finanțate prin 

UAT Comuna CRASNA 490.027,87 582.272,43 

Din care C+M 366.381,89 435.994,45 
1 euro = 4,8756 lei (curs BNR din data de 25.08.2022) 

 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                Contrasemnează, 

    SZASZ FERENC                                               Secretarul general al comunei 
                                                    Lazar Veturia 
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