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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.1692/26.02.2021. 

 

PROCES – VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 26.02.2021 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.106/19.02.2021. În conformitate cu prevederile art.135 alin.(5)  din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ordinea de 

zi a ședinței a fost adusă la cunoştinţă publică şi în limba maghiară prin afișare la sediul Primăriei și 

pe site: www.primariacrasna.ro, invitația la ședință, proiectul ordinii 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 secretarul general supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare, 

care se aprobă în unanimitate de voturi.  

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

ședinței, astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de 

disciplină, protecţia mediului şi turism. 

Prezintă: Lazar Veturia- secretar general 

2 Proiect de hotărâre privind  completarea Hotărârii consiliului local al comunei nr.65/2020 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea 

bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna.   

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

3. Proiect de hotărâre privind propunerea criteriilor de acces la locuinţă şi a criteriilor de ierarhizare 

stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în 

repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii  în comuna Crasna. 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţii tehnico - economice pentru lucrări de investiţii 

de interes local. 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

5. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor 

informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul Comunei Crasna 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

6. Diverse.  

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă în unanimitate de voturi. 

În continuare președintele de ședință, domnul consilier Torma Alexandru, preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism. 

Secretarul general al comunei 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. 18 din data de  26.02.2021 

privind completarea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, 

protecţia mediului şi turism. 
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2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  completarea Hotărârii consiliului local al 

comunei nr.65/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, a tarifelor şi 

chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat 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. 19 din data de  26.02.2021 

privind  completarea Hotărârii consiliului local al comunei nr.65/2020 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea 

bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna. 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind propunerea criteriilor de acces la locuinţă 

şi a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 

cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii  în comuna 

Crasna. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În completare arată că nu sunt întăbulate locuințele 

ANL. Unii s-au interesat pentru cumpărare. Prețul de cumpărare este un pic piperat, o locuință cu 

aproximativ 50 mp ar costa în jur de 150.000 lei. La București se discută să se facă o diferențiere a 

prețului în funcție de zona în care se află, mediu rural sau urban. Dacă se vor cumpăra locuințele de 

chiriași, vreu să încludem în contract, ca proprietarii să nu poată închiria locuința. 

Sârca Constantin: dacă s-a făcut revizuire cu cei care stau acolo? Că sunt care  nu stau acolo și au  

închiriat. 

Primar: da, se va face. Până acum la ANL s-a procedat astfel: trebuia să vânzi apartamentele ca să 

poți construi altele. 

Sîrca Constantin: din punct de vedere legal, nu poți pune interdicție să nu închiriez. Legea poate 

pune o perioadă în care nu ai voie să închirieze. Noi nu putem limita. Este proprietar. 

Primar: nu noi, cei de la București să prevadă în lege. 

 Alte 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. 20 din data de  26.02.2021 

privind propunerea criteriilor de acces la locuinţă şi a criteriilor de ierarhizare stabilite prin 

punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în 

repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii  în comuna Crasna. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţii tehnico - 

economice pentru lucrări de investiţii de interes local. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. Se trece la discuții. 

Bartha Francisc: nu se pot face alte proiecte pentru această sumă? 

Primar: vom depune proiectul la CNI sau la reziliență. La drum avem proiecte depuse pentru toate 

străzile din Crasna, se vor face și pentru Marin, se va remăsura topografic toate drumurile din Marin. 

La prioritatea unu sunt drumurile. Dacă vom fi în situație să alegem între pod sau drum, mergem pe 

drum. 

Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de dotărâre și se aprobă în unanimitate de 

voturi. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr. 21 din data de  26.02.2021 

privind aprobarea documentaţii tehnico - economice pentru lucrări de investiţii de interes local. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de lucru în vederea 

identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul 

Comunei Crasna 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre 

și se aprobă în unanimitate de voturi. 
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Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr. 21 din data de  26.02.2021 

privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării 

situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul Comunei Crasna. 

6.Diverse. 

Szasz Ferenc: ridică problema câinilor vagabonzi și  a câinilor cetățenilor rromi,  care nu vor să 

accepte nici gratis vaccinarea câinilor, nu putem lăsa așa, 60 sunt vaccinați din 200. Este pericol de 

turbare. Trebuie să facem un adăpost, să vedem cât costă. 

Primar: mult ne costă, este o firmă care este autorizat, să ducă câinele. Asta ar fi cel mai simplu. Nici 

la fito nu e bine.  

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

     Torma Alexandru                     Lazar Veturia 


