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ROMÂNIA          
JUDEŢUL SĂLAJ              
COMUNA CRASNA                                
CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA Nr.106. 
Din data de 25.11.2021. 

privind aprobarea achiziţionării prin procedura achizitiei directe, a unui mijloc de 
transport de tip autoutilitar 

 
Consiliul local al comunei Crasna, 

Având în vedere : 
- Referatul de aprobare a primarului comunei Crasna cu nr.11937/25.11.2021,  Raportul 

compartimentului de resort nr.11938/25.11.2021 și Avizul comisiei de specialitate; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată 
În conformitate cu prevederile:  

- bugetare aprobate prin H.C.L. nr. 31/19.04.2021 privind bugetul local al comunei Crasna pe 
anul 2021, cu rectificările ulterioare;  

- art.20, alin.(1), lit. i), art.41 şi art.44 alin.(l) din Legea privind finanţele publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 2, art.4, litera a), art.7 alin.(5) si art.9 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), alin.(4), lit.a); art. 139, alin. (3), lit. a) și art. 196, 

alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
Art.1. Se aproba achizitionarea prin procedura achizitiei directe, a unui mijloc de transport 

de tip autoutilitar, proprietatea comunei Crasna.  
Art.2. Valoarea de achizitie a noului autovehicul se asigură din bugetul propriu de venituri 

şi cheltuieli al comunei Crasna, pe anul 2021.  
Art.3. Se împuterniceste primarul comunei Crasna, domnul Kovacs Istvan, pentru semnarea 

contractului de furnizare.  
Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredinţează primarul 

comunei Crasna, compartimentul achiziții publice și compartimentul buget – contabilitate. 
Art.4.Prezenta se comunică cu: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj; 
- Primarului comunei Crasna; 
- Compartiment achiziții publice; 
- Compartiment buget – contabilitate; 
- Dosar hotărâri. 

 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             Contrasemnează, 

      Suto Attila                                                    Secretarul general al comunei 
                                      Lazar Veturia 
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