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HOTĂRÂREA Nr.44. 
Din data de 14.04.2022. 

privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale din comuna Crasna – Lot 2”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi 

realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 
 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.3674/14.04.2022 al primarului comunei Crasna prin care propune 
aprobarea participarii la finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, 
Componenta C5 – Valul Renovarii, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si 
rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3 „Renovarea energetica moderata 
sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale”, a depunerii proiectului „Renovarea 
energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 2”, a descrierii sumare 
a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia; 
- raportul nr.3676/14.04.2022, al compartimentului Achiziții publice; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al  comunei Crasna; 

În conformitate cu prevederile: 
 - Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – VALUL RENOVĂRII, 
AXA 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale 
multifamiliale, Operațiunea A.3 - RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU 
APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE; 

- art. 71 din O.U.G. nr. 114/ 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte 
normative si prorogarea unor termene; 
 - O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 129, alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”d” din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Crasna, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1. - Se aprobă participarea la finantare in cadrul Planului National de Redresare si 

Rezilienta, Componenta C5 – Valul Renovarii, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienta 
energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3 „Renovarea 
energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale”; 



Art. 2. – Se aprobă depunerea proiectului “Renovarea energetică a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 2”, si descrierea sumara a investitiei 
propuse a fi realizata prin proiect.  

Art. 3. – Se aprobă valoarea maxima eligibila a proiectului (Cererii de Finanţare) pentru 
obiectivul de investiţii “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din 
comuna Crasna – Lot 2”, în cuantum de 3.392.823,29 lei fără TVA reprezentând 689.220,00 
euro fără TVA, din care valoarea lucrărilor de eficiență energetică este 639.220,00 euro fără TVA.  
 Art. 4. - Se aprobă finantarea tuturor cheltuielile neeligibile care asigură implementarea 
proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de 
lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului “ Renovarea energetică a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 2”.  
 Art. 5. - Se aprobă Anexa privind descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în 
concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirilor (inclusiv a instalațiilor 
aferente acestora), așa cum reiese din Raportul de audit energetic.        

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj; 
- Primarului comunei Crasna; 
- Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 
- Compartiment achiziții publice; 
- Monitorul oficial local; 
- Dosarul ședinței. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             Contrasemnează, 
      Ozsvath Ilona                                     Secretarul general al comunei 
              Lazar Veturia 
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