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ROMÂNIA 
JUDEȚUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA  
CONSILIUL LOCAL 
Nr.9925/19.11.2020. 

PROCES - VERBAL 
Încheiat azi, 19.11.2020 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.443/18.11.2020. În conformitate cu prevederile art.135 alin.(5)  din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoştinţă 
publică prin afișare la sediul Primăriei și pe site: www.primariacrasna.ro, invitația la ședință, ordinea 
de zi și materialele de ședință au fost comunicate în termen legal prin e-mail consilierilor locali. După 
efectuarea apelului nominal, secretarul general al comunei constată că din totalul de 12 consilieri 
locali în funcție sunt prezenți toți consilierii, respectiv cei trei consilieri validați, care urmează să 
depună jurtământul  și declară constituirea legală a ședinței.  

În continuare domnul primar Kovacs Istvan, prezintă spre aprobare proiectului ordinii de zi a 
ședinței: 
 1. Depunerea jurământului de către un consilier declarat ales,  al cărui mandat a fost validat 
de  judecătoria Șimleu Silvaniei și de către supleanți ai cărui mandate au fost validate de Judecătoria 
Șimleu Silvaniei, prin Încheierea Civilă nr.991 din data de 9 noiembrie 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile noiembrie 2020-
ianuarie 2021. 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului local 
Crasna. 
 Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă în unanimitate de voturi. 
1.În continuare secretarul general al comunei prezintă Încheierea Civilă nr.991 din data de 9 
noiembrie 2020, apoi dă cuvântul domnului Pop Florian, președintele de vârstă să-i invite pe domnii 
Cseke Zoltan – Ferenc, Szasz Ferenc și Torma Alexandru să depună jurământul. 

Domnul Pop Florian a chemat în ordine alfabetică consilierii locali să citească jurământul,  iar 
aceștia s-au prezentat pe rând, în faţa mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din 
Constituția României şi Biblia. Consilierul a pus mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, 
şi a dat citire jurământului, după care a semnat jurământul de credinţă. 
2. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui 
de ședință pe lunile noiembrie 2020-ianuarie 2021. 
Secretarul general prezintă raportul. În continuare se solicită propuneri. 
Bartha Framcisc îl propune pe domnul Kiss Istvan. 
Alte propuneri nefiind, se supune la vot propunerea și se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 abținere : 
Kiss Istvan (UDMR) 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.49 din data de  19.11.2020 
privind alegerea președintelui de ședință pe lunile noiembrie 2020-ianuarie 2021. 
 În continuare președintele de ședință domnul Kiss Istvan preia conducerea lucrărilor ședinței. 
3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate în 
cadrul Consiliului local Crasna. 

Secretarul general prezintă raportul. În continuare prezintă procesele verbale încheiate de 
comisiile de specialialitate. 

Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi. 
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.50 din data de  19.11.2020 

privind organizarea Comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului local Crasna. 
Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 
Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 
        Kiss Istvan                                Lazar Veturia 
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