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ROMÂNIA 
JUDEȚUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA  
CONSILIUL LOCAL 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 19.11.2020 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 
domnul primar prin Dispoziția nr.444/18.11.2020. 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 15 consilieri 
locali în funcție sunt prezenți toți consilierii,  și declară constituirea legală a ședinței.  

În continuare domnul primar Kovacs Istvan, prezintă spre aprobare proiectului ordinii de zi a 
ședinței: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea  viceprimarului Comunei Crasna. 
Prezintă: Lazar Veturia – secretar general      

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2020 
Prezintă: Nemeth Annamaria - inspector 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  
Consiliului local al comunei Crasna   
Prezintă: Kovacs Istvan - primar      

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcționare al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna 
Prezintă: Kovacs Istvan - primar      

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de 
administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna 
Prezintă: Kovacs Istvan - primar      

6. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de 
administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna 
Prezintă: Kovacs Istvan - primar      

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al 
comunei Crasna în Comisia socială de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a 
locuinţelor pentru tineri, construite prin ANL 
Prezintă: Kovacs Istvan - primar      

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului “Modernizarea 
infrastructurii educaționale în comuna Crasna, județul Sălaj” și pentru reprezentarea 
comunei Crasna în relația cu AFIR. 
Prezintă: Kovacs Istvan - primar      

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului ,,Modernizare și 
dotare cămin cultural Huseni” și  pentru reprezentarea comunei Crasna în relația cu AFIR. 
Prezintă: Kovacs Istvan - primar      

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului ,,Înființare centru 
multifuncțional în localitatea Crasna, jud. Sălaj” și pentru reprezentarea comunei Crasna în 
relația cu AFIR. 
Prezintă: Kovacs Istvan - primar      

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din 
partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru 
acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ”MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ” 
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Prezintă: Kovacs Istvan - primar      
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din 

partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru 
acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ” MODERNIZARE ȘI 
DOTARE CĂMIN CULTURAL HUSENI” 
Prezintă: Kovacs Istvan - primar      

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă în unanimitate de voturi. 
 În continuare președintele de ședință domnul Kiss Istvan preia conducerea lucrărilor ședinței. 
1. Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea  viceprimarului 
Comunei Crasna. 
Secretarul general al comunei prezintă raportul. În continuare se solicită desemnarea a trei 
consilieri care să asiste la numărarea voturilor. 
Domnul Kiss Istvan propune pe  doamna Katona Ibolya. 
Domnul Pap Sandor proprune pe doamna Ozsvath Ilona 
Domnul Bodizs Zoltan propune pe doamna Kocsis Eva. 
În continuare se solicită propuneri pentru alegerea viceprimarului. 
Doamna Ozsvath Ilona propune pe domnul Vincze Alexandru. 
Domnul Pap Sandor propune pe domnul Szasz Ferenc. 
Domnul Szasz Ferenc refuză propunerea. 
 În continurare se trece la vot secret pe bază de buletine de vot. 
 În urma rezultatului votului secret a fost ales cu 15 voturi de ”DA” , în unanimitate de 
voturi, domnul Vincze Alexandru (UDMR) viceprimar al comunei Crasna. 
 Domnul primar urează mult succes viceprimarului ales. 
 Prin vot secret se adoptă Hotărârea nr.51 din data de 19.11.2020 privind alegerea 
viceprimarului comunei Crasna. 
2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe 
anul 2020. 
Doman Nemeth Annamaria prezintă raportul. 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.52 din data de 19.11.2020 
privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2020. 
3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al  Consiliului local al comunei Crasna. 
Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 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.53 din data de 19.11.2020 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului local al 
comunei Crasna. 
4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare 
şi funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna. 
Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 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.54 din data de 19.11.2020 
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcționare al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Crasna. 
5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
local în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna. 
Domnul primar prezintă referatul de aprobare. Se trece la propuneri. 
Domnul Pap Sandor propune pe domnul Sîrca Constantin – membru titular. 
Domnul Bodizs Zoltan propune pe domnul Szasz Ferenc – membru titular. 
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Doamna Kocsis Eva : propune pe doamna  Katona Ibolya – membru titular. 
Domnul Vincze Alexandru propune pe domnul Cseke Zoltan – membru supleant. 
Domnul Kiss Istvan propune pe domnul  Torma Alexandru – membru supleant. 
Se supun la vot propunerile. 
Se supune la vot desemnarea domnului Sîrca Constantin- membru titular: 3 voturi ”pentru”: Pop 
Florian (PSD), Bartha Francisc (AMT), Pap Sandor (AMT), 2 abțineri Sîrca Constantin (PNL) și 
Ozsvath Ilona (UDMR) și 10 voturi împotriva: Bodizs Zoltan (UDMR), Cseke Zoltan Ferenc 
(UDMR), Katona Ibolya (UDMR), Kiss Attila (UDMR), Kiss Istvan (UDMR), Kocsis Eva 
(UDMR), Suto Attila (UDMR), Szasz Ferenc(UDMR), Torma Alexandru(UDMR). 
În continuare se supune la vot desemnarea domnului Szasz Ferenc – membru titular și se aprobă cu 
14 voturi ”pentru” și 1 abținere: Szasz Ferenc. 
În continuare se supune la vot desemnarea doamnei Katona Ibolya- membru titular și se aprobă cu 
14 voturi ”pentru” și 1 abținere: Katona Ibolya. 
În continuare se supune la vot desemnarea domnului Cseke Zoltan Ferenc – membru supleant și se 
aprobă cu 14 voturi ”pentru” și 1 abținere: Cseke Zoltan Ferenc. 
În continuare se supune la vot desemnarea domnului Torma Alexandru – membru supleant și se 
aprobă cu 14 voturi ”pentru” și 1 abținere: Torma Alexandru. 
 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.55 din data de 19.11.2020 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administraţie al 
Spitalului de boli cronice Crasna. 
6. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind numirea 
reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – 
Goga” Crasna. 
Domnul primar prezintă referatul de aprobare. Se trece la propuneri. 
Domnul Vincze Alexandru poprune pe doamna Ozsvath Iolona 
Domnul Kiss Attila propune pe domnul Kiss Istvan. 
Doamna Katona Ibolya propune pe doamna  Kocsis Eva. 
Se supune la vot desemnarea doamnei Ozsvath Ilona și se aprobă cu 14 voturi ”pentru și 1 abținere: 
Ozsvath Ilona. 
Se supune la vot desemnarea domnului Kiss Istvan și se aprobă cu 14 voturi ”pentru și 1 abținere: 
Kiss Istvan. 
Se supune la vot desemnarea doamnei Kocsis Eva  și se aprobă cu 14 voturi ”pentru și 1 abținere: 
Kocsis Eva. 
 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.56 din data de 19.11.2020 
privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului 
Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna. 
7. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor 
locali din cadrul Consiliului local al comunei Crasna în Comisia socială de analiză şi soluţionare a 
cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, construite prin ANL 
Domnul primar prezintă referatul de aprobare. Se trece la propuneri. 
Domnul Bodizs Zoltan propune pe doamna Katona Ibolya - membru titular. 
Doamna Katona Ibolya propune pe domnul Cseke Zoltan - membru titular. 
Domnul Pap Sandor propune pe domnul Sîrca Constantin   -membru titular. 
Domnul Kiss Attila propune pe domnul Szasz Ferenc - membru supleant. 
Se supune la vot desemnarea doamnei Katona Ibolya membru titular și se aprobă cu 14 voturi 
”pentru” și 1 abținere: Katona Ibolya. 
Se supune la vot desemnarea domnului Sîrca Constantin- membru titular, domnul Sîrca Constantin 
refuză desemnarea. 
În continuare se supune la vot desemnarea domnului Cseke Zoltan Ferenc – membru  și se aprobă cu 
14 voturi ”pentru” și 1 abținere: Cseke Zoltan Ferenc 
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În continuare se supune la vot desemnarea domnului Szasz Ferenc – membru supleant și se aprobă 
cu 14 voturi ”pentru” și 1 abținere: Szasz Ferenc. 
 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.57 din data de 19.11.2020 
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Crasna în 
Comisia socială de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, 
construite prin ANL. 
8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantul legal al 
proiectului “Modernizarea infrastructurii educaționale în comuna Crasna, județul Sălaj” și pentru 
reprezentarea comunei Crasna în relația cu AFIR. 
Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 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.58 din data de 19.11.2020 
privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului “Modernizarea infrastructurii 
educaționale în comuna Crasna, județul Sălaj” și pentru reprezentarea comunei Crasna în 
relația cu AFIR. 
9. . Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantul legal al 
proiectului ,,Modernizare și dotare cămin cultural Huseni” și  pentru reprezentarea comunei Crasna 
în relația cu AFIR. 
Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 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.59 din data de 19.11.2020 
privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului ,,Modernizare și dotare cămin cultural 
Huseni” și  pentru reprezentarea comunei Crasna în relația cu AFIR. 
10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantul legal al 
proiectului ,,Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna, jud. Sălaj” și pentru reprezentarea 
comunei Crasna în relația cu AFIR. 
Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 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.60 din data de 19.11.2020 
privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului ,,Înființare centru multifuncțional în 
localitatea Crasna, jud. Sălaj” și pentru reprezentarea comunei Crasna în relația cu AFIR. 
11. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Solicitării de prelungire a 
scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata 
comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ”MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ”. 
Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 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.61 din data de 19.11.2020 
privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de 
Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de 
garanție pentru realizarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
EDUCAȚIONALE IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ”. 
12. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Solicitării de prelungire a 
scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata 
comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ” MODERNIZARE 
ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL HUSENI” 
Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 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.62 din data de 19.11.2020 
privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de 
Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de 



Intern 
 

 
5 

 

garanție pentru realizarea proiectului ” MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL 
HUSENI” 

13. Diverse. 
Secretarul general al comunei roagă consilierii local să depună în termen declarațiile de avere și 

de interese, respectiv Declarația pe propria răspundere, prevăzută de prevederilor O.U.G. nr. 
24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii. 
Se înscriu la cuvânt: Pap Sandor, Sîrca Constantin, Ozsvath Ilona. 
Pap Sandor: ieri am auzit că stația de ambulanță s-a mutat la Șimleu. Trebuie să fie la Crasna 
pentru oamenii Crasnei. Să se facă demersuri pentru ambulanță. E rușine că fostul primar și 
viceprimar nu au asigurat o clădiri normală pentru ambulanță. Am auzit că primarul de la Bănișor 
asigură o clădire pentru ei. La un drum, la Kistallo , vis-a vis de aerodrom trebuie dus pământ. 
Trebuie aranjat cu buldo. La Kis ut, aleea, care merge sus la Kutugya este dezastru, am cerut în 
ultimii trei ani să fie făcut , nu se poate circula cu bicicleta sau cărucior. Trebuie vorbit cu Breda să 
facă. Nyeste Arpad, administratorul de la Crasna Serv, lucrează la pivnița lui cu oamenii de la 
societate, vreu să văd dacă a plătit pentru lucrare și utilaje. 

Primar: voiam să vă înștiințez de ambulanță, cu cazul de incendiu de la Piatra Neamț a fost 
verificare, nu există centrală termică, fac încălzire cu  calorifere electrice de ulei. Nu a corespuns 
conform PSI. Ce mă apasă că ,aproape în tot județul s-au reparat s-au construit clădiri pentru 
ambulanță prin Consiliul județean și aici nu au făcut nimic, deși terenul este a lor. De acolo a venit 
și sponsorizare, numai noi nu am primit bani. Căutăm soluție pentru rezolvarea problemei. 

Torma Alexandru: la Spital este spațiul lor pentru ambulanță. A fost promisă că în șase luni se 
ridică clădire nouă.  Nu au făcut nimic. 

Kovacs Istvan: în  legătură cu drumul Kis tallo trebuie văzut, am mai discutat despre drum, vă 
rog să aveți răbdare cu aleea Kis ut. În legătură cu Nyeste Arpad, dacă știți ceva concret să mă 
anunțați, faceți o poză, să mă anunțați personal, să văd. Orice auziți să sunați. De auzit am auzit și 
eu multe lucruri. 

Sîrca Constantin: felicită viceprimarul. Domnii consilieri să-și dea silința pentru dezvoltarea 
comunei Crasna, să fie colaborare constructivă. Se construiește drumul județean, de ce nu s-a făcut 
un parteneriat cu Consiliul județean să se asfalteze 25 m la fiecare intrare în drum , ar fi păcat să nu 
facem acest lucru. Alte primării au făcut. Câțiva cetățeni au probleme cu canalizarea la Marin . 
Domnul Istvan de ce încălcați regulamentul când ați spus că nu are voie să vorbească numai cei 
care s-au înscris la cuvânt. 

Primar: am fost la Marin, au verificat tot, căminul, centrele, să vedem cum este dat Barul din 
centru la Marin. A fost un domn că are probleme cu o placă de la canalizare care a fost mutat din 
loc, a trecut o mașină peste ea, a mutat-o vreo 30 cm. A trebuit să meargă de aici doi muncitori cu o 
lopată să mute pământul . O să trebuiască să ținem o ședință la Marin, o să pun 2-4 oameni  la 
inventariere la Marin, cu rețeaua de alimentare de apă și canalizare, apometrele . Trebuie să 
rezolvăm problema. Am discutat cu Toma Patricia despre activitatea culturală, și să vedem ce 
activități putem face, să ajutăm. 

Ozsvath Ilona: vrea să felicite toată lumea care a depus jurământul. Urează tinerilor răbdare și 
celor mai vechi deschidere, pentru că toți muncim pentru binele comunei Crasna. Când avem 
contradicții să fim empatici și toleranți, când avem contradicții să încercăm să rezolvăm împreună. 
Scopul nostru este să lăsăm o urmă pentru cei care vin, cei tineri ne urmăresc și ne întreabă, trebuie 
să dăm răspuns. Să ne ajute Dumnezeu să fie bine. Știți că am făcut Concertul de crăciun până 
acum, având în vedere situația actuală nu putem organiza evenimentul, dorim să ne sprijiniți să 
contactăm sponsorii, să putem acorda un pachet pentru cei mai în nevoie. 

Kocsis Eva: până acum am adunat bani pentru excursia elevilor, anul acesta nu a fost școală și 
nu a avut loc această acțiune. Propune ca fiecare consilier să doneze din indemnizația de ședință o 
sumă care să fie folosită pentru pachete de Crăciun. 

Kiss Istvan: propune donarea indemnizației de o lună pentru nevoiași. Doamna Kocsis Eva o să 
adune banii. 
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Alte probleme nefiind înscrise pe ordinea de zi, lucrările ședinței se declară închise. 
 

 
Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 
        Kiss Istvan                                Lazar Veturia 

 
 
 

 


