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HOT}RÂREA nr.23 din data de 11 aprilie 2017 aprobarea 2
contului anual de execu[ie al bugetului local, pe anul 2016
HOT}RÂREA nr.25 din data de 11.04.2017privind modificarea 2
Anexei nr. 4 la Hot]rârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999
privind însu\irea inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul
public al comunei Crasna
HOT}RÂREA nr.27 din data de 11 aprilie 2017 privind 3
implementarea proiectului @@Modernizare \i dotare C]min Cultural
Huseni@@ din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural]
(FEADR) prin intermediul Programului Na[ional de Dezvoltare
Rural] 2014-2020 (PNDR) M]surii/sub- m]surii 7.6 - @@Investi[ii
asociate cu protejarea patrimoniului cultural@@

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA

HOT}RÂREA nr.23
din data de 11 aprilie 2017
aprobarea contului anual de execu[ie al bugetului local, pe anul 2016
Consiliul Local al Comunei Crasna, jude[ul S]laj,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului cu nr.3833/06.04.2017;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului cu nr.3834/06.04.2017;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
- prevederile art.4 \i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- [inând cont de prevederile art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, capitolul bugete locale, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
În temeiul art.36 alin.4 lit.@@a@@ \i art.45 alin.2 lit. @@a@@ din Legea nr.215/2001privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1 - Se aprob] contul de execu[ie al bugetului local pe anul 2016, dup] cum urmeaz]:
La venituri
15.451.748 lei
La cheltuieli
15.159.989 lei
Excedent aferent anului 2016
291.759 lei
din care:
-pentru sec[iunea de func[ionare- la venituri
11.927.704 lei
-la cheltuieli
11.635.945 lei
-pentru sec[iunea de dezvoltare-la venituri
3.524.044 lei
-la cheltuieli
3.524.044 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] primarul comunei \i referentul contabil.
Art.3. Persoana nemul[umit] se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instan[ei competente în conformitate cu prevederile
Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
-Primarul Comunei Crasna;
-Compartiment buget - contabilitate;
-site: www.primariacrasna.ro;
-Dosar Hot]râri.

PRE|EDINTE,
Kovacs Istvan

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Lazar Veturia

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA

HOT}RÂREA nr.25
din data de 11 aprilie 2017
privind modificarea Anexei nr. 4 la Hot]rârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind
însu\irea inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei Crasna
Consiliul Local al Comunei Crasna;

Având în vedere:
expunerea de motive nr.3972/10.04.2017;
raportul de specialitate nr.3973/10.04.2017;
avizul comisie de specialitate.
prevederile art.3 alin.(4) \i ale art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public] \i regimul juridic al acesteia, cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
prevederile art. 36 alin.2 lit.@@c@@ \i ale art.120 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile
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\i complet]rile ulterioare.
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se modific] Anexa nr.4 la Hot]rârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însu\irea inventarului bunurilor care alc]tuiesc
domeniul public al comunei Crasna, la Sec[iunea I: Bunuri imobile @@A.Construc[ii \i terenuri aferente@@, la pozi[ia nr.13 coloana 3, 5 conform
Anexei la prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Primarul Comunei Crasna.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
Primarul Comunei Crasna;
Consiliul Jude[ean S]laj;
Compartiment contabilitate;
Cet][enii comunei, prin afi\are;
Dosar \edin[].

PRE|EDINTE,
Kovacs Istvan

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Lazar Veturia

L I S T A
bunurilor imobile care se includ în domeniul public al comunei CRASNA
Sec[iunea I: Bunuri imobile
Nr.

Codul de

crt.
0

Denumirea bunului

clasificare
1

2

A. CONSTRUC{II |I TERENURI AFERENTE

Elemente de
Identificare

Anul dobândirii

Valoarea de

d]rii în folosin[]

- lei -

sau dup] caz, al

3

4

Huseni, nr.178
C]minul cultural
13.

1.6.2.

Teren aferent

Suprafa[a construit]: 359,70 mp
Suprafa[a total]:
Vecinii:

3400 mp

1970

Situa[ia juridic]

inventar

5

131.760,00

Anex]
la Hot]r`rea nr.25
din 11 aprilie 2017

actual]

6

Domeniu public al
comunei conform
HCL nr.25/2017

N: Teren agricol- Sfârlea Simion
S-Valea Martolcza

E- Ghile Florian,Drum
V- Teren agricol-Sfârlea Simion

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA
HOT}RÂREA nr.27
din data de 11 aprilie 2017
privind implementarea proiectului @@Modernizare \i dotare C]min Cultural Huseni@@
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural] (FEADR) prin intermediul Programului
Na[ional de Dezvoltare Rural] 2014-2020 (PNDR) M]surii/sub- m]surii 7.6
- @@Investi[ii asociate cu protejarea patrimoniului cultural@@
Consiliul Local al Comunei Crasna, jude[ul S]laj;
Având în vedere prevederile:
a) art. 120 \i art. 121 alin. (1) \i (2) din Constitu[ia României, republicat];
b) art. 8 \i 9 din Carta european] a autonomiei locale, adoptat] la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat] prin Legea
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nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) \i art. 1166 \i urm]toarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat], cu modific]rile
ulterioare, referitoare la contracte sau conven[ii;
d) art. 20 \i 21 din Legea cadru a descentraliz]rii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) \i d) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
[inând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic] legislativ] pentru elaborarea
actelor normative, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) \i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/
2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Luând act de:
a) Expunerea de motive a primarului comunei, în calitatea sa de ini[iator, înregistrat cu nr. 3837/06.04.2017, prin care
se sus[ine necesitatea \i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivit][ii;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.3838/
06.04.2017, prin care se motiveaz], în drept \i în fapt, necesitatea \i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivit][ii;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Crasna, constatând necesitatea de a asigura resursele
financiare pentru realizarea investi[iilor publice de interes local, a c]ror documenta[ie tehnico-economic] a fost aprobat] prin
Hot]rârea Consiliului Local nr.26/11.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul @@
Modernizare \i dotare C]min Cultural Huseni@@,

Consiliul Local al Comunei Crasna adopt] prezenta
HOT}RÂRE:
Art. 1. - Se aprob] implementarea proiectului @@Modernizare \i dotare C]min Cultural Huseni@@, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. - (1) Se aprob] necesitatea, oportunitatea \i poten[ialul socio-economic al investi[iei. Totodat] dezvoltarea
infrastructurii locale a comunei Crasna contribuie la cre\terea poten[ialului socio-economic al comunei.
(2) Investi[ia este prev]zut] în Strategia de dezvoltare a comunei Crasna, fiind necesar] \i oportun].
Art. 3. - (1) Cheltuielile \i lucr]rile aferente proiectului se prev]d în bugetul local pentru perioada de realizare a investi[iei,
în cazul ob[inerii finan[]rii prin programul Na[ional de Dezvoltare Rural] - P.N.D.R., potrivit legii.
(2) În cazul în care vor exista cheltuieli neeligibile pe parcursul realiz]rii proiectului, acestea vor fi suportate din bugetul
local al comunei Crasna.
Art.4. (1) Consiliul Local al Comunei Crasna se oblig] s] asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de între[inere/
mentenan[] a investi[iei pe o perioad] de minimum 5 ani de la data efectu]rii ultimei pl][i în cadrul Proiectului.
(2) Consiliul Local al Comunei Crasna se angajeaz] c] proiectul nu va fi unul generator de venituri.
Art.5. - Num]rul locuitorilor deservi[i de Proiect este de 6485 persoane.
Art.6. - Caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexele nr.1, care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 7. - Se aprob] Raportul de activitate privind activit][ile desf]\urate la C]minul Cultural din localitatea Huseni pe anul 2016 \i
perioada ianuarie-martie 2017 \i Programul de activit][i propuse pentru perioada aprilie-decembrie 2017 conform Anexei nr.2, care
face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 8. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate \i de ordonator
principal de credite domnul Bogya Miklos.
Art. 9. - Se împuternice\te domnul Bogya Miklós, Primarul Comunei Crasna, s] reprezinte Comuna Crasna în rela[ia cu A.F.I.R.
Art. 10. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se asigur] de c]tre Primarul Comunei Crasna, domnul Bogya Miklos.
Art. 11. - Prezenta hot]râre se comunic], prin intermediul secretarului comunei, în termenul prev]zut de lege, primarului
comunei \i prefectului jude[ului S]laj \i se aduce la cuno\tin[] public] prin afi\area la sediul prim]riei, precum \i pe pagina
de internet www.primariacrasna.ro.

PRE|EDINTE,
Kovacs Istvan

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Lazar Veturia
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Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr. 27
din 11 aprilie 2017

CARACTERISTICI TEHNICE
@@MODERNIZARE |I DOTARE C}MIN CULTURAL HUSENI@@

Regim de înal[ime

Lungime

L][ime

(m)

(m)

Suprafa[a

Suprafa[a

construit]

desf]\urat]

(mp)

(mp)

359,70

359,70

Capacit][i
(nr. locuri)

Total locuitori
deservi[i de
proiect

Parter
(P)

25,82

14,15/12,11

96

6485

Lucr]rile ce se propun:
-

Modernizarea cl]dirii pentru realizarea spa[iilor strict necesare, grupuri sanitare pe sexe \i pentru persoane cu dizabilit][i, scena, vestiare.

-

Modernizarea finisajelor

-

Înlocuirea acoperi\ului

-

Anveloparea cl]dirii

-

Refacerea instala[iilor

-

Dotarea cl]dirii

Asigurarea utilit][ilor inclusiv acces carosabil \i pietonal \i parcare
Amenajarea incintei, împrejmuire, spa[ii verzi \i plantate

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr. 27
din 11 aprilie 2017
Raportul de activitate privind activit][ile desf]\urate la C]minul Cultural din localitatea Huseni pe anul 2016 \i
perioada ianuarie-martie 2017 \i Programul de activit][i propuse pentru perioada aprilie-decembrie 2017.
RAPORT DE ACTIVITATE
C}MINUL CULTURAL HUSENI

Anul 2016
Activit][i culturale
* 24 ianuarie 2016 - organizare festivitate cultural] cu ocazia Unirea Principatelor Române
* 6 martie 2016 - S]rb]toare de 8 Martie - Ziua mamelor - spectacol artistic cultural organizat pentru s]rb]torirea
mamelor, doamnelor \i domni\oarelor
* 27 martie 2016 - organizare festivitate cultural] cu ocazia Ziua Unirii Basarabiei cu România
* 29 Aprilie 2016 - teatru de p]pu\i pentru copii
* 15 mai 2016 Recital artistic - poezii Mihai Eminescu
* 17 - 18 Septembrie - festivalul vinului - spectacol folcloric
* 1 decembrie 2016 - serbare festiv] Ziua Na[ional] a României
Activitati sociale
* 1 - 5 Februarie - campanie de colectare dona[ii pentru orfelinatul din Ale\d
* 26 aprilie 2016 - \edin[] organizat] de APIA în colaborare cu Prim]ria Crasna privind subven[ia pentru perioada 2016
- 2017
* 9 - 13 Mai - campanie/dezbatere privind importan[a vaccin]rii \i controalelor medicale periodice
* 16 mai 2016 - Informare Legea 416/2001, persoanele aflate în dificultate au fost informate cu privire la drepturile de
care pot beneficia.
* 1 - 30 Iunie - campanie organizat] de medicii de familie, cu privire la s]n]tate public]
* 15 iunie - campanie organizat] în parteneriat cu SC CRASNA SERV SRL \i PRIM}RIA CRASNA privind salubrizarea
localit][ii \i colectarea selectiv] a de\eurilor
* 30 iunie 2016 - \edin[] public] privind dezvoltarea social] \i cultural] a localit][ii Huseni, cu participarea primarului
Comunei Crasna
* 15 august 2016 - forum interetnic despre necesit][ile persoanelor defavorizate, care s-a finalizat prin depunerea unui
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proiect de finan[are
* 22 iulie 2016 - dezbatere privind rolul femeii \i promovarea egalit][ii de \anse
* 17 octombrie 2016 - eveniment organizat de medicii veterinari privind vaccinarea animalelor
* 25 octombrie 2016 - eveniment organizat de centru de zi pentru copii împreun] cu poli[ia local] privind siguran[a în
circula[ie
* 1 - 18 Decembrie - Campanie de colectare dona[ii pentru nevoia\ii din localitatea Huseni
Anul 2017
Activit][i culturale (ianuarie - martie)
* 24 ianuarie 2017 - organizare festivitate cultural] cu ocazia Unirii Principatelor Române, depunere de coroane la
monumentul eroilor din localitatea Huseni
* 5 martie 2017 - S]rb]toare de 8 Martie - Ziua mamelor - spectacol artistic cultural organizat pentru s]rb]torirea
mamelor, doamnelor \i domni\oarelor
* 27 martie 2017 - organizare festivitate cultural] cu ocazia Ziua Unirii Basarabiei cu România, depunere de coroane
la monumentul eroilor din localitatea Huseni
Activit][i sociale (ianuarie - martie)
* 24 februarie 2017 - \edin[] organizat] de APIA în colaborare cu Prim]ria Crasna privind subven[ia pentru perioada
2017 - 2018
* 1- 20 martie 2017 - campanie/dezbatere privind importanta vaccin]rii \i controalelor medicale periodice
Activit][i propuse pentru anul 2017, perioada aprilie - decembrie
Activit][i culturale
* 11 iunie 2017 Recital artistic - poezii Mihai Eminescu
* 8 - 10 Septembrie - festivalul vinului - spectacol folcloric
* 1 decembrie 2017 - serbare festiv] Ziua Na[ional] a României, depunere de coroane la monumentul eroilor
* 17 decembrie 2017 - Spectacol cultural de colinde prezentat de elevii din localitatea Huseni
Activit][i sociale
* 1 - 15 iunie - campanie organizat] în parteneriat cu SC CRASNA SERV SRL \i PRIM]RIA CRASNA privind
salubrizarea localit][ii \i colectarea selectiv] a de\eurilor
* 30 iunie 2017 - \edin[] public] privind dezvoltarea social] \i cultural] a localit][ii Huseni, cu participarea primarului
Comunei Crasna
* 15 august 2017 - forum interetnic despre necesit][ile persoanelor defavorizate \i prezentarea proiectului privind
reabilitarea gr]dini[ei din localitatea Huseni
* 24 iulie 2017 - dezbatere privind rolul femeii \i promovarea egalit][ii de \anse
* 16 octombrie 2017 - eveniment organizat de medicii veterinari privind vaccinarea animalelor
* 23 octombrie 2017 - eveniment organizat de centru de zi pentru copii împreun] cu poli[ia local] privind siguran[a în circula[ie
* 1 - 18 Decembrie - Campanie de colectare dona[ii pentru nevoia\ii din localitatea Huseni
Activit][i cu caracter permanent
- Activit][i \i jocuri de grup organizat în colaborare cu centrul de zi \i gr]dini[a din localitatea Huseni
În c]minul cultural Huseni au desf]\urat \i desf]\oar] activit][i urm]toarele grupuri de dansuri populare \i de teatru
locale: Bokréta (grup de dans popular din Crasna) Tinikomediasok (grup de teatru amatori din Crasna), Lumea Ludens (grup
de teatru amatori din localitatea Huseni)
CARTU| NECESAR DE INSERAT PE HOT}RÂREA CONSILIULUI LOCAL,
DUP} SEMN}TURA PRE|EDINTELUI DE |EDIN{} |I CEA A SECRETARULUI COMUNEI
PROCEDUR} OBLIGATORIE ULTERIOAR} ADOPT}RII
HOT}RÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CRASNA NR.30/2016
Nr.

OPERA{IUNI EFECTUATE

crt.
0

1

Data

ZZ/LL/AN
2

1

Adoptarea hot]rârii

11/04/2017

2

Comunicarea c]tre primarul comunei )

13/04/2017

3

Comunicarea c]tre prefectul jude[ului

13/04/2017

4

Aducerea la cuno\tin[] public]

5

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)

1+4

2+3+5

1+4

)

)

13/04/2017

6

…/…/20 ….

Semn]tura persoanei

responsabile s] efectueze
procedura
3

6

Hot]rârea devine obligatorie \i produce efecte3)

18/04/2017

Extrase din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare:
1)

art. 48 alin. (2): @@Secretarul unit][ii administrativ-teritoriale va comunica hot]rârile consiliului local primarului \i prefectului de îndat],

dar nu mai târziu de 10 zile lucr]toare de la data adopt]rii.@@;
2)

art. 49 alin. (2): @@Aducerea la cuno\tin[] public] a hot]rârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunic]rii

oficiale c]tre prefect.@@;
3)

art. 49 alin. (1): @@Hot]rârile cu caracter normativ devin obligatorii \i produc efecte de la data aducerii lor la cuno\tin[] public], iar cele

individuale, de la data comunic]rii.@@
4)

art. 115 alin. (3): @@Hot]rârile consiliului local se comunic] în mod obligatoriu: …

a) primarului unit][ii administrativ-teritoriale;
b) prefectului jude[ului.@@
5)

art. 115 alin. (6): @@Actele autorit][ilor administra[iei publice locale se vor aduce la cuno\tin[] public] prin grija secretarului unit][ii

administrativ-teritoriale.@@

Nr.

Informa[ii privind îndeplinirea obliga[iilor public]rii pe pagina de internet a

Data public]rii pe pagina

COMUNEI Crasna

de internet la adresa

Denumirea documentelor \i a informa[iilor ce fac obiectul
public]rii pe pagina de internet la adresa

crt.

www.primariacrasna.ro

A
1.

http://uat.mdrap.ro/

Data aprob]rii

Data public]rii pe pagina

a ultimelor documente \i

\i informa[ii

documente \i informa[ii

Num]rul de înregistrare

C

D

E

ultimelor documente

B

de internet a ultimelor

informa[ii
generat automat

bugetele prev]zute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv
anexele acestora;

situa[iile financiare asupra execu[iei bugetare trimestriale \i
2.

anuale aferente bugetelor prev]zute la art. 1 alin. (2), inclusiv
pl][ile restante;
bugetul

3.

general

consolidat

administrativ-teritoriale,

al

întocmit

unit][ii/subdiviziunii
potrivit

metodologiei

aprobate prin ordin comun al ministrului dezvolt]rii

regionale \i administra[iei publice \i al ministrului finan[elor
publice

4.
5.

registrul datoriei publice locale, precum \i registrul
garan[iilor locale, actualizate anual

programul de investi[ii publice al unit][ii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale

Extras din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare:
@@Art. 761. - (1) Ordonatorii principali de credite ai institu[iilor publice locale au obliga[ia public]rii pe paginile de internet ale

unit][ilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a urm]toarelor documente \i informa[ii:

a) proiectele bugetelor prev]zute la art. 1 alin. (2) supuse consult]rii publice, inclusiv anexele acestora, în maximum dou] zile lucr]toare de la

supunerea spre consultare public];

b) comunic]rile prev]zute la art. 57 alin. (21), în maximum 5 zile lucr]toare de la primire;

c) bugetele prev]zute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucr]toare de la aprobare;

d) situa[iile financiare asupra execu[iei bugetare trimestriale \i anuale aferente bugetelor prev]zute la art. 1 alin. (2), inclusiv pl][ile restante, în
maximum 5 zile lucr]toare de la depunerea la direc[iile generale ale finan[elor publice;

e) bugetul general consolidat al unit][ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al

ministrului dezvolt]rii regionale \i administra[iei publice \i al ministrului finan[elor publice, în maximum 5 zile lucr]toare de la prezentarea în consiliul
local;
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