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ROMÂNIA                                   
JUDEŢUL SĂLAJ                               
COMUNA CRASNA                                                  
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.56. 
Din data de 12.05.2022. 

privind aprobarea proiectului: „REALIZARE PISTA DE BICICLETE ÎNTRE LOCALITĂȚILE 
CRASNA ȘI RATIN din COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ”  în cadrul PNRR/Componenta C10 – 
Fondul Local, Obiectivul de investiții- I. 1.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde 

pentru biciclete la nivel local/metropolitan și a cheltuielilor aferente acestui proiect 
 

Consiliul local al comunei Crasna: 
 Având în vedere : 
-Referatul de aprobare a primarului nr.4697/12.05.2022 raportul compartimentului de resort 
nr.4698/12.05.2022 și avizul comisiei de specialitate; 

Luând în considerare: 
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-  dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență, 
- Prevederile Ghidului solicitantului – ghid specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din 
fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10, componenta 10- Fondul local, Obiectivul de investiții- I. 1.4: Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde pentru biciclete la nivel local/metropolitan; 

Ținând cont de prevederile art.35 alin.(1) și art.47 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, actualizată, 

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. “b”, “e”,  alin. (4), lit. “a” și ”d”, alin. (9), lit. “c” și  art. 
139, alin. (3), lit. „a” și ”f” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul „REALIZARE PISTA DE BICICLETE ÎNTRE LOCALITĂȚILE 
CRASNA ȘI RATIN din COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ” în vederea finanțării în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială, Componenta 10 – Fondul Local, 
Obiectivul de investiții- I. 1.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde pentru biciclete la nivel 
local/metropolitan. 

Art. 2. Se aprobă depunerea proiectului: „REALIZARE PISTA DE BICICLETE ÎNTRE 
LOCALITĂȚILE CRASNA ȘI RATIN din COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ”, în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Apelului de proiecte din COMPONENTA 10 – Fondul Local, Obiectivul de investiții- I. 
1.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde pentru biciclete la nivel local/metropolitan, în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 
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Art. 3. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției „REALIZARE PISTA DE BICICLETE ÎNTRE 
LOCALITĂȚILE CRASNA ȘI RATIN din COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ” conform Anexei 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă descrierea sumară a investiției privind proiectul „REALIZARE PISTA DE 
BICICLETE ÎNTRE LOCALITĂȚILE CRASNA ȘI RATIN din COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ”, 
conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului în cuantum de 207.401,42 euro (fără TVA) 
respectiv 1.020.975 lei (fără TVA)/ 1.213.445 lei (cu TVA) la cursul Inforeuro aferent lunii mai a anului 
2021, 1 euro = 4,9227 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă în procent de 100% a cheltuielilor 
eligibile. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul 
coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 10 – Fondul Local, Obiectivul de investiții- 
I. 1.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde pentru biciclete la nivel local/metropolitan – 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „REALIZARE PISTA DE BICICLETE ÎNTRE LOCALITĂȚILE CRASNA ȘI 
RATIN din COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ” vor fi susținute din bugetul local al UAT Comuna Crasna. 

Art. 7. Se împuternicește domnul Kovacs Istvan, Primarul COMUNEI CRASNA, Județul 
Sălaj, să semneze în numele și pentru Comuna Crasna, toate documentele necesare depunerii, 
precontractării și contractării proiectului. 

Art.8. Prezenta se comunică cu: 
- Instituția prefectului județului Sălaj; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Compartiment buget -contabilitate; 
- Site – ul www.primariacrasna.ro; 
- Dosarul ședinței. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               Contrasemnează, 
      KOCSIS EVA                                        Secretarul general al comunei 
               Lazar Veturia 
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