
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL  SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CRASNA 
CODUL DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 4495115 

HOTĂRÂREA 
nr.102 din 25 noiembrie 2021 

privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public  cu proiectului ”Creșterea eficientei energetice a 
infrastructurii de iluminat public în Comuna Crasna, jud. Sălaj” finanțat de către 

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) 
Ținând cont de: 
- referatul de aprobare al primarului cu nr.11605/18.11.2021, raportul compartimentului de 

resort cu nr.11609/18.11.2021 și avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate al 
consiliului local; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) 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; 
c) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
d) art. 129 alin.(2) lit.c) și d), alin. (4) lit.d), alin.(7) lit.n) și art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ al 

României, cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliul Local al Comunei Crasna adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1. – Se aprobă participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public cu proiectul „Creșterea eficientei energetice a infrastructurii de 
iluminat public în Comuna Crasna, jud. Sălaj”. 

Art. 2. – Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure și să susțină 
contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

Art. 3. – Autoritățile administrației publice locale se obligă să contracteze finanțarea 
proiectului. 

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și reprezentarea relației cu Autoritatea 
(Administraţia Fondului pentru Mediu) în derularea proiectului se asigură de către primarul 
Comunei Crasna, Kovács István. 

Art. 5. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure și să susțină 
contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

Art. 6. - Autoritățile publice locale se obligă să întocmească documentațiile de achiziție 
publică, să organizeze și deruleze procedurile de achiziție publică și realizeze lucrările în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice și reglementările din 
construcții. 

Art. 7. – Se aprobă documentația tehnico-economică și a indicatorilor tehnico-economici 
prevăzuți în cadrul proiectului „Creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public în 
Comuna Crasna, jud. Sălaj”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8. -  Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului județului Sălaj, Primarul 
comunei Crasna, Compartiment buget-contabilitate- resurse umane, Monitorul oficial local , Dosarul 
ședinței. 

 

  

 

Președintele de ședință, 
 ………………….………………………… 

SUTO ATTILA 

Contrasemnează: 
Secretarul general al comunei2) 

 
 ............................................. 

LAZAR VETURIA 
L.S. 



 

 

Anexă HCL nr.102/25.11.2021. 

1. Investiția este necesară, oportună și potrivită dezvoltării potențialului economic al Comunei 
Crasna. 
2. Valoarea totală a proiectului de 1.999.763,47 lei va fi prevăzută în bugetul/bugetele local/e pentru 
perioada de realizare a investiției. Valoarea va fi actualizată în conformitate cu evoluția investiției 
cf. HG 907/2016. 
3. Se aprobă indicatorii și caracteristicile tehnici ai investiției conform proiectului „Creșterea 
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Crasna, jud. Sălaj”: 

• Amplasamentul investiţiei este situat în intravilanul Comunei Crasna 
• Proiectul prevede achiziţionarea și instalarea unui număr de 744 corpuri de iluminat LED cu 

eficiență energetică ridicată, cu putere instalată. 
• Economie de energie realizata: cca. 60,20% 
• Consum estimat de energie electrică dupa investiţie: 34.064,30 lei 
• Reducere CO2: 60,20% 

4. Se aprobă indicatorii economici ai investiției: 
TOLAT - Exclusiv TVA 19% - Lei TOTAL - Inclusiv TVA 19% - Lei 

1.680.841,90 1.999.763,47 
 
5. - Cofinanțarea/ Cheltuielile neeligibile în cuantum de 32.173,44 lei (inclusiv TVA) se realizează 
din bugetul local al comunei Crasna. Valoarea va fi actualizată în conformitate cu evoluția investiției 
cf. HG 907/2016. 
6. – Cheltuielile eligibile sunt în cuantum de 1.967.590,03 lei (inclusiv TVA). 
7. – Contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului în cuantum de 
393.518,01 lei (inclusiv TVA), reprezentând 20 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile va fi 
susținută din bugetul local al comunei Crasna. 
8. Contribuția proprie totală este de 425.691,45 lei (inclusiv TVA), aceasta va fi susținută din 
bugetul local al comunei Crasna. 
 

 

  

 

 

Președintele de ședință, 

 ………………….………………………… 

SUTO ATTILA 
 

Contrasemnează: 

Secretarul general al comunei2) 

 …………………………….………… 

LAZAR VETURIA 
 

L.S. 
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