
ROMÂNIA                                   
JUDEŢUL SĂLAJ                                 
COMUNA CRASNA                                                  
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.26. 
         Din data de 27.02.2023. 

privind implementarea proiectului „ ACHIZITIE PARDOSEALĂ SALĂ DE SPORT” 
Consiliul Local al comunei Crasna, județul Sălaj; 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Crasna, în calitatea sa de inițiator, 
înregistrat cu nr.1446/21.02.2023, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, 
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu 
nr.1349/20.02.2023, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Crasna,  

Țințnd cont de următoarele prevederi legale: 
- prevederile  Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
- prevederi le Legii nr. 273/2006 privind finantele pub!ice locale, cu  modificarile si completarile 
ulterioare;  
- art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. b), art.139 alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „ ACHIZITIE PARDOSEALĂ SALĂ DE 

SPORT”, denumit în continuare Proiectul. 
Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare 

a investiției, în cazul obținerii finanțării prin FEADR măsura LEADER., potrivit legii. 
Art.3.Numărul locuitorilor deserviți de Proiect, dupa caz, precum necesitatea, oportunitatea si 

potentialul economic al investitiei sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4.Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate și de ordonator principal de credite, respectiv pentru relația cu GAL, respectiv AFIR, în 
derularea proiectului. 

Art.5. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure cofinantarea investiției, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Crasna.  

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
− Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 
− Primarul comunei Crasna; 
− Compartimentul buget-contabilitate-resurse umane; 
− Monitorul oficial local; 
− Dosarul şedinţei.  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        Contrasemnează, 
    SZABO FERENC                                  Secretarul general al comunei 
                                                    Lazar Veturia 
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1. Investiția este necesară, oportună și potrivită dezvoltării potențialului economic  al comunei 
CRASNA. 

2. Relevanța proiectului față de obiectivele și prioritățile Măsurii M3/6B, LEADER 
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului: ACHIZITIE PARDOSEALĂ SALĂ DE 

SPORT  
3. Achizițiile vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției. Valoarea 

va fi actualizată în conformitate cu evoluția investiției conform H.G. nr.907/2016. 
4. Autoritățile administrației publice locale se angajează suporta cheltuielile de 

întreținere/mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăti. 

5. Autoritățile administrației publice locale se angajează că nu va obține venit din proiectul 
realizat. 

6. Numărul de locuitori deserviți este de 6762, reprezentând locuitorii comunei Crasna. 
7. Valoarea totală proiect: 175.019,25 lei cu TVA inclus (35.598,34 Euro) din care 27.944,25 

TVA (5.683,77 EURO) 
8. Valoare eligibilă: 122.863,34 lei cu TVA inclus (24.990 EURO) din care 19.616,84 lei TVA 

(3.990 EURO) 
9. Valoare neeligibilă – cofinanțare: 52.155,92 lei cu TVA inclus (10.608,34 EURO) din care 

8.327,42 lei TVA (1.693,77 EURO) 
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