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RAPORT DE ACTIVITATE 

 

În anul 2019 s-a lucrat la proiectul ”Modernizare drumuri comunale și 
pod nou peste râul Crasna”. În cadrul acestui proiect am reușit să asfaltăm patru 
străzi în localitatea Crasna : str. Pășunii, str. De jos, str. Lalelelor, str. Dirika, 
str. Buturugii și str. Fântânii. 

La podul peste Valea Crasnei s-a executat cam 80% din proiect. Sperăm 
că în acest an 2020 să finalizăm atât drumurile cât și Podul Nou. 

La sfârșitul anului 2019 am reușit să finalizăm un alt proiect numit 
”Sistem de canalizare menajeră și stație de epurare în loc. Marin și extindere 
sistem de canalizare și sistem de alimentare cu apă în localitatea Crasna, 
comuna Crasna, județul Sălaj.” În cadrul acestui proiect s-a executat canalizarea 
în loc. Marin și construirea unei stații de epurare în loc. Marin. În loc. Marin în 
cadrul proiectului au fost executate cinci stații de pompare ape uzate.  

În loc. Crasna, la sistemul de alimentare cu apă, au fost executate 
aproximativ 8000 ml iar la sistemul de canalizare a apei uzate aproximativ tot 
8000 ml,  și  3 stații de pompare apă uzată. 

Această lucrare urmează să fie recepționată și predată primăriei , iar 
primăria să predea la Compania de apă Someș SA pentru exploatare. 

La final putem să ne mândrim că în comuna noastră toate localitățile au 
sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare. Lungimea totală pe comuna 
Crasna fiind de aproximativ 38 km. De asemenea, în cadrul acestui proiect au 
fost executate branșamente atât la apă cât și la canalizare. Au fost executate și 
foraje sub străzi în număr de 29 și peste 300 de branșamente. 

         O activitate permanent a fost întreținerea drumurilor și parcurilor din 
fiecare localitate . 

         În primăvara  anului 2019  s-a plantat reste 400 fire de trandafiri în parcuri 
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