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ROMÂNIA               
JUDEŢUL SĂLAJ               
COMUNA CRASNA                        
CONSILIUL LOCAL                       

HOTĂRÂREANr.90. 
Din data de 20.10.2021. 

Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de reprofilare- decolmatare a 

cursului de apă v. Marin, cod cadastral II.2., în intravilanul localității Marin, comuna Crasna, 
jud. Sălaj 

 
Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere:  
- Referatul de aprobare a primarului cu nr.10389/15.10.2021;  
- raportul compartimentului de specialitate cu nr.10403/15.10.2021; 
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local. 
-  prevederile art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile art.34 alin.(4) din Legea nr.107/1996 a apelor, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile art.8 lit.k) din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 

rurale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.515/2002; 
- prevederile art.129. alin.(1), alin.(2) lit.b), şi alin.(4) lit.g), alin.(7) lit.i), alin.(9) lit.a) 

din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă protocolul de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa 
prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de reprofilare- decolmatare 
a cursului de apă v. Marin, cod cadastral II.2., în intravilanul localității Marin, comuna Crasna, jud. 
Sălaj, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 - nstituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj 
 - Primarul comunei Crasna; 
 - Compartiment Buget-Contabilitate; 
 - site: www.primariacrasna.ro; 
 - Dosarul ședinței. 
  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             Contrasemnează, 
       Katona Ibolya                            Secretarul general al comunei 
                           Lazar Veturia 
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Anexa  
la HCL nr.90 din data de 20.10.2021 

  
SGA Salaj                                                                                                  COMUNA Crasna 
Nr.  3753/27.09.2021                                                                                       Nr. 9735/28.09.2021. 
 

 
PROTOCOL DE COLABORARE 

 
 
               Încheiat azi, 28.09.2021, la sediul SGA Sălaj, pentru realizarea lucrărilor de reprofilare-
decolmatare a cursului de apă v.Marin de pe teritoriul localității Marin, comuna Crasna,  jud. 
SĂLAJ. 
 În  temeiul  Legii Apelor 107/1996 reactualizată cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 2 lit. a) si b); art. 3 alin. 1); art. 4 alin. 2); art 19 alin.1, O.G. 21/2002 privind gospodarirea 
localitatilor urbane si rurale art. 8 lit. k) si art. 12 lit. d) si H.G. 1176/2005 privind aprobarea 
statutului de organizare si functionare a Administratiei Nationale Apele Romane art. 5 alin. 1), 2), 
3), 10); art. 8 alin. 1) pct. (1), (3), (7), (32) si art 8 alin 2), 
 Având în vedere solicitarea Comunei Crasna nr.5919 din 25.05.2021,  privind decolmatarea  
cursului v. Marin ce traversează localitatea Marin din comuna Crasna,pe baza unui protocol de 
colaborare între Comuna Crasna și Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa prin SGA Sălaj;  
       

1. PĂRŢI 
 Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Salaj cu 
sediul în loc. Zalau, str. Corneliu Coposu, nr. 91, jud. Salaj, tel: 0260.612350; fax: 0260.612350, 
reprezentată prin director - ing. Dumitru GORGAN, 
 
COMUNA Crasna cu sediul în Crasna, nr.13, jud. Sălaj, reprezentată prin primar: KOVACS 
ISTVAN 
 

2. OBIECTUL PROTOCOLULUI 
Executarea lucrărilor de reprofilare-decolmatare a cursului de apă v. Marin, cod cadastral II.2.       , 
în intravilanul localității Marin , ca acţiune preventivă de apărare împotriva inundaţiilor. 
   
 

3. DURATA PROTOCOLULUI 
Prezentul protocol de colaborare produce efecte începând cu data de 28.09.2021 până la data de 
15.10.2021. 
Protocolul de colaborare poate fi prelungit, cu acordul ambelor părți. 
 

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
4.1. Administraţia Bazinală de Apă Someş Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Salaj se 
angajează să asigure: 

va intocmi devizul tehnic de executie a lucrarilor de decolmatare de pe cursul de apă v. 
Marin; 

va trasa aliniamentul si va delimita zonele de lucru în raport cu precizarile devizului tehnic 
de executie; 

va pune la dispozitie, utilajul terasier, mijlocul de transport greu și mijlocul de transport al 
deserventului pentru execuția lucrărilor de decolmatare a albiei cursului de apă v. Marin; 

Asigura combustibilul pentru transportul materialului rezultat din decolmatare cu 
autobasculanta proprie; 

Va asigura, prin personalul tehnic al SGA Salaj, asistența tehnică la execuția lucrărilor de 
decolmatare a albiei cursului de apă v. Marin.   
4.2 Comuna Crasna se angajează: 
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să asigure carburantul, ( motorina), necesar utilajului pentru executarea lucrărilor, ritmic, cu 
documente justificative din care să rezulte cantitatea şi valoarea produsului pus la dispoziţie cu titlu 
gratuit; 

să asigure transportul utilajului la/între punctele de lucru; 
să asigure accesul cu utilaje și materiale pe terenurile limitrofe cursului de apă în vederea 

executării lucrărilor: acorduri deținători terenuri, acorduri organe silvice pentru defrișare si 
defrișarea propriuzisă pe aliniamentul lucrarilor; 

să realizeze lucrările de defrişare şi doborâri de arbori pe toată lungimea cursului de apă 
unde se execută recalibrarea acestuia cu respectarea legislației silvice în vigoare; 

să asigure zonele/terenul necesar pentru depunerea materialului rezultat în urma execuției 
lucrărilor de decolmatare a cursului de apă;  

să asigure parcarea și paza utilajului (excavator JCB) pe toată durata necesară executării 
lucrărilor, după orele de lucru, între ora 1600 și ora 730 şi  24h din 24 h în zilele de repaus/sărbători 
legale, în baza procesului verbal de custodie și a proceselor verbale zilnice de predare-primire; 
orice pagubă provocată utilajului  terasier pe timpul când paza este asigurată de personalul 
desemnat de Primaria Crasna, va fi suportată de catre aceasta ; 

să asigure cazarea mecanicului de utilaj, în caz de necesitate; 
să desemneze persoana responsabilă cu urmărirea realizării lucrărilor de decolmatare a 

cursului de apă v.Marin. 
să obțină acordul în scris al detinaţorilor retelelor hidroedilitare traversate, dacă este cazul 

si acceptul realizării rampei de acces a utilajului în albia minoră. 
4.3. Obligaţii comune: 
a) respectarea normativelor de SSM şi SU corespuzătoare condiţiilor de la punctul de lucru; 
b) respectarea documentaţiei tehnice care stă la baza execuţiei lucrărilor; 
c) respectarea dispoziţiilor de lucru ale şefului Formației Crasna amonte – Acumulare Vârșolț , 
responsabil pentru buna execuţie a lucrărilor. 
4.4. DOCUMENTELE PROTOCOLULUI 
documentația de execuţie 
listele  de  cantităţi  de  lucrări  pe  obiecte  şi  categorii  de  lucrări. 
 

5. ÎNCETAREA ȘI DENUNȚAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
     1. Prezentul Protocol încetează la data expirării duratei prevăzute la art. 3 sau prin acordul 
scris al părților. 
        2. Nerespectarea prevederilor prezentului Protocol de colaborare de către una dintre părți 
duce la denunțarea unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celeilalte 
părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
        3. Prezentul Protocol încetează de plin drept la 30 de zile calendaristice de la data primirii 
notificării transmise de cealaltă parte. 
        4. Orice angajamente încheiate în baza prezentului Protocol anterior denunțării unilaterale 
rămân în vigoare până la finalizarea acestora. 
 

6. DISPOZITII FINALE 
Partile semnatare se obliga sa duca la indeplinire in mod neconditionat prevederile 

prezentului protocol de colaborare, in vederea realizarii obiectivului propus. La finalizarea lucrarilor 
se va intocmi un Proces-verbal de receptie a lucrarii semnat de reprezentantii ambelor parti. 

Comuna Crasna va fi responsabilă de orice prejudiciu adus riveranilor pe durata execuției 
lucrarilor provizorii, cat si dupa finalizarea lor, eventualele sesizări ale cetățenilor din localitate, 
legate de problemele ce apar pe albia cursului de apă v.Marin, în zona ce face obiectul prezentului 
protocol de colaborare, vor fi soluționate de către UAT Crasna. 

ABA Somes Tisa prin SGA Sălaj  va fi exonerată de orice răspundere în cazul în care 
lucrările provizorii de recalibrare/decolmatare vor fi afectate de viituri. 

ABA Somes Tisa prin SGA Sălaj va fi exonerată de orice raspundere în cazul în care 
lucrările provizorii de recalibrare/decolmatare nu pot fi finalizate datorita condițiilor meteorologice 
nefavorabile pe perioada de valabilitate a prezentului protocol. 
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Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul protocol vor fi soluţionate pe 
cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil se va apela pentru soluţionare la instanţa 
judecătorească competentă . 

Neîndeplinirea de către una dintre părți a uneia dintre obligațiile asumate atrage dupa sine 
rezilierea prezentului protocol. 

Pentru ducerea la îndeplinire a prezentului protocol de colaborare nu poate interveni o terță 
persoană fizică sau juridică.         

Părţile  au  înţeles  să  încheie  prezentul protocol în 2 (două) exemplare originale, câte  
unul  pentru  fiecare  parte, cele 2 exemplare fiind egal valabile. 
 
           ABA Someș Tisa SGA Sălaj     Comuna Crasna  
                                                   
Director 
                                                                                                           Primar 
ing. Dumitru GORGAN                                                                                          
                                                                                                           KOVACS ISTVAN 
Inginer Sef        
ing.Cristian CRIȘAN                                                               
                                                                                                           Responsabil Protocol 
                         
 
Contabil Sef 
ec. Monica Șimon                                              
 
                        
Sef Sistem Hidrotehnic Crasna                            
     ing. Stroi Petrică 
 
 
Șef birou Exploatare Lucrari 
      ing. co Emilian Rat 
 
 
Compartiment Juridic 
Jurist Ciprian Gherasim 
 
 
Responsabil Protocol    
Sef Formație Crasna amonte – Acumulare Vârșolț                            
ing. Sfăt Ovidiu - Ioan 
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