
ROMÂNIA               Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ               Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                        Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL          

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de 

investiții „ CONSTRUIRE CINCI PODURI IN LOCALITATEA MARIN, COMUNA CRASNA, 
JUD.SALAJ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv: 
- art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 136 alin. (4) din Constituția 

României, republicată, 
- articolul 10 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. d)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
- art. 20 alin. (1) lit. e) și lit. j), art. 23 alin. (2) lit. f) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

Național de Investiții „Anghel Saligny”; 
- Hotărârea Guvernului 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1.333 din 22.09.2021 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiții de la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021; 

- Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.1.321 din 20.09.2021 pentru 
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel 
Saligny”, 

Ținând cont de: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Crasna, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr……., 

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu nr……. și avizul cu 
caracter consultativ al comisiei de specialitate al consiliului local; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂREȘTE: 
Art.1. Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE CINCI PODURI 

ÎN LOCALITATEA MARIN, COMUNA CRASNA, JUD.ĂALAJ” prin Programul Național de Investiții 
„Anghel Saligny” 

Art. 2. Se aprobă devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „ CONSTRUIRE CINCI 
PODURI ÎN LOCALITATEA MARIN, COMUNA CRASNA, JUD.SĂLAJ”, prevăzut în anexa nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Primarul comunei, prin aparatul său de specialitate aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituției Prefectului județului Sălaj; 
- Primarului comunei Crasna; 
- Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 
- Monitorul Oficial local; 
- Dosarul ședinței. 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVÁN 
Voturi: pentru:...............împotrivă........abţineri............. 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
NR…. 

 
REEFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de 
investiții „ CONSTRUIRE CINCI PODURI IN LOCALITATEA MARIN, COMUNA CRASNA, 

JUD.SALAJ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 
 
 
 

Având în vedere cerințele din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.95, publicat in 
Monitorul Oficial nr. 849/06.09.2021 pentru aprobarea Programului Național de 
Investiții ANGHEL SALIGNY pentru a depune cerere de finanțare se solicită Hotărâre a 
consiliului local privind participarea la Program, care va conține: Aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ anexă la prezentul raport. 

Având în vedere cele mai sus expuse propun aprobarea proiectului de hotărâre 
inițiat. 

 
PRIMAR, 

 KOVACS ISTVAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA         APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ        PRIMAR 
COMUNA CRASNA       KOVACS ISTVAN 
Nr............ 
 

RAPORT 
privind obiectivul de investiție “ CONSTRUIRE CINCI PODURI IN 

LOCALITATEA MARIN, COMUNA CRASNA, JUD.SALAJ” finanțat de către 
Programul Național de Investiții ”ANGHEL SALIGNY” 

 

Având în vedere cerințele din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.95, publicat in 
Monitorul Oficial nr. 849/06.09.2021 pentru aprobarea Programului Național de 
Investiții ANGHEL SALIGNY pentru a depune cerere de finanțare se solicită Hotărâre a 
consiliului local privind participarea la Program, care va conține: 

- Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ anexă la 
prezentul raport. 

Categorie Investitii Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale 

Beneficiar (U.A.T.): COMUNA CRASNA 

Denumirea obiectivului de 
investiții: 

,,CONSTRUIRE CINCI PODURI IN LOCALITATEA 
MARIN, COMUNA CRASNA, JUD.SALAJ”   
 

Tip proiect: proiect cu o singură categorie de investiție 

Categoria de investiție: d) poduri - construire 
 

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou 

Amplasament:  COMUNA CRASNA 

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni) 24 Luni 

Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA)  6 891 920,00 lei 

Valoarea solicitata de la bugetul de stat (lei cu TVA) 6 307 630,00 lei 

Valoarea solicitată de la bugetul local (lei cu TVA) 584 290,00 lei 

Valoare calculată conform standardul de cost (lei fără TVA) --- 

Cost unitar aferent investiției (lei fără TVA) --- 

Având în vedere cele mai sus expuse propun aprobarea proiectului de hotărâre 
inițiat de primar. 
 

ÎNTOCMIT, 

                         Consilier achiziții publice 

       VEKAS ALBERT LEVENTE 
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