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ROMÂNIA        
JUDEŢUL SĂLAJ       
COMUNA CRASNA       
CONSILIUL LOCAL     

 
HOTĂRÂREA Nr.37. 

Din data de 19.04.2021. 
Privind  aprobarea Statutului comunei Crasna              

                         
Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj; 

 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare a primarului nr.3637/12.04.2021; 
-Raportul de specialitate nr.3645/12.04.2021 precum și Proiectul Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Local; 
-Avizul comsiilor de specialitate al consiliului local; 
         În conformitate cu: 
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii 
administrativ - teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi 
funcţionare a consiliului local; 
- prevederile art. 104 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. a) și ale art. 139 alin.(3) lit.i)  din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

H O T Ă R ĂȘTE: 
 

 Art.1. Se aprobă Statutul Comunei Crasna, conform Anexei nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri  Hotărârea consiliului local 
Crasna  nr.75 din 05.07.2016, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează 
valabilitatea. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi 
secretarul general comunei Crasna. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj ; 
- Primarul comunei ; 
- Secretarul general al comunei; 
- Monitorul oficial local; 
- Dosar ședință . 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             Contrasemnează, 
Torma Alexandru                              Secretarul general al comunei, 

                                       Lazar Veturia 
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Anexa nr.1. 
La HCL nr.37 din data de 19.04.2021. 

 
 

STATUTUL COMUNEI CRASNA  
 

Capitolul 1. Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale 
 
Art. 1. – (1) UAT COMUNA CRASNA este: 
a) persoană juridică de  drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu; 
b) subiect juridic de drept fiscal;  
c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea 

bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte 
persoane fizice sau juridice, în condițiile legii. 

(2) UAT COMUNA CRASNA  are sediul social în CRASNA la adresa: com. Crasna,  
Art. 2. – (1) UAT COMUNA CRASNA se delimitează din punct de vedere teritorial  de 

localitățile Meseşenii de Jos, Horoatu- Crasnei, Bănişor, Sâg, Valcău de Sus, Pericei, Nuşfalău, 
Boghiş şi Vârşolţi. 

(2) UAT COMUNA CRASNA are în componență un număr de 4 localități dintre care 4 
localități rurale: Crasna, Huseni, Marin și Ratin. 

(3) Comuna Crasna potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național are rangul 
II .  

(4) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a 
extravilanului pe fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în Anexa nr. 1 
la Statutul UAT COMUNA CRASNA 

Art. 3. – (1) UAT COMUNA CRASNA dispune de o rețea hidrografică formată din: 
Râul Crasna, lacul de Acmulare Vârșolț, Valea Banului, Valea Marinului, și pârâuiri: Țiluș, 
Mărtăuța . 

(2) Pe teritoriul UAT COMUNA CRASNA se regăsește o floră și faună diversă. 
(3) UAT COMUNA CRASNA dispune de o mare diversitate de soluri.   
(4) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor, mlaștinilor sau apelor subterane, a faunei 

și florei de pe raza teritorială a UAT COMUNA CRASNA se regăsesc în Anexa nr.2 la Statutul 
UAT COMUNA CRASNA 

Art. 4. – (1) UAT COMUNA CRASNA s-a înființat în anul 1251 . 
(2) Prima atestare documentară a UAT COMUNA CRASNA a fost în 1251. 
(3) Evoluția istorică a UAT COMUNA CRASNA se regăsește în Anexa nr.3 la Statutul 

UAT COMUNA CRASNA 
 Art. 5. – (1) Populația UAT COMUNA CRASNA numără 6701 locuitori. 
(2) Componența și structura populației UAT COMUNA CRASNA, defalcate inclusiv  pe 

localități componente se regăsește în Anexa nr.4 la Statutul UAT COMUNA CRASNA 
(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în 

vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba 
sa maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate. 

 
Capitolul 2. Autoritățile administrației publice locale 
 
Art. 6. – (1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 
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a) Consiliul Local al comunei Crasna, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul 
UAT COMUNA CRASNA. Consiliul local al COMUNEI CRASNA este format din 15 
membri1. 

b) Primarul  comunei Crasna, ca autoritate executivă. 
c) La nivelul UAT COMUNA CRASNA , consiliul local a ales un viceprimar, numele 

acestuia fiind Vincze Alexandru. 
(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea UDMR, AMT-EMSZ , 
PSD, PNL2. 
(3) Constituirea Consiliului local al Comunei Crasna s-a constatat  prin Ordinul 

Prefectului Județului Sălaj nr.475/05.11.2020. 
(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleșilor 

locali, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în 
Anexa nr. 5 la  Statutul COMUNEI CRASNA. 

Art. 7.- (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage 
titlul de cetățean de onoare, persoanelor fizice române sau străine pentru COMUNA CRASNA. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică 
al Comunei, persoanelor fizice române sau străine pentru COMUNA CRASNA . 

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a 
conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și 
procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al Comunei CRASNA 
se regăsesc în Anexa nr. 6 la Statutul COMUNEI CRASNA. 

Capitolul 3. Căi de comunicații 
Art. 8. – (1)  Raza teritorială a COMUNEI CRASNA este tranzitată, după caz, de una 

sau mai multe dintre următoarele rețele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea I – Rețele de 
transport, cu modificările și completările ulterioare :Rețeaua rutieră. 

 (2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit  Ordonanței de 
Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, din: drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes 
comunal și poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în Anexa nr. 7 la Statutul COMUNEI 
CRASNA. 

 
Capitolul 4. Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială 

a unității administrativ-teritoriale 
 
Art. 9. – (1)  Rețeaua școlară de la nivelul COMUNEI CRASNA, potrivit Legii educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de 
unități de învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să 
funcționeze provizoriu, numărul total al unităților de învățământ preuniversitar, înființate în 
structura universităților de stat și numărul total al furnizorilor de educație autorizați să 
funcționeze provizoriu. 

(2) Pe raza teritorială a COMUNEI CRASNA își desfășoară activitatea un număr total 
de 1 unități de învățământ de stat . 

 (3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1), precum și 
universitățile, academiile de studii, institutele, școlile de studii superioare de stat private sau 
confesionale, după caz,  sunt prezentate în Anexa nr. 8 la Statutul COMUNEI CRASNA . 
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(5) COMUNA CRASNA susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație 
prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

Art. 10. – (1) Pe raza teritorială a COMUNEI CRASNA își desfășoară activitatea o 
instituție de cultură. 

(2) Pe raza teritorială a COMUNEI CRASNA se organizează diverse manifestări 
culturale.  

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor 
culturale se regăsesc în Anexa nr. 9 la Statutul COMUNEI CRASNA  

(4) COMUNA CRASNA 1 participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele 
locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, 
după caz, potrivit legii. 

Art. 11. – (1) Pe raza teritorială a COMUNEI CRASNA se asigură una sau mai multe 
dintre următoarele forme de asistență medicală, după caz: 

a) asistență medicală profilactică și curativă; 
b) asistență medicală de urgență; 
c) asistență medicală de hemotransfuziologie, transfuzie sanguină sau alte servicii de 

asistență medicală și prestații autorizate conform legii; 
(2) COMUNA CRASNA participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate 

publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul, prin: 
a) cabinete medicale ale medicilor de familie; 
b) Spitalul de boli cronice. 
 (4) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt 

prezentate în Anexa nr. 10 la Statutul COMUNEI CRASNA. 
Art. 12. -  (1) Pe raza teritorială a COMUNEI CRASNA se asigură servicii sociale 

definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(2) COMUNEI CRASNA asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute 
la alin. (1). 

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de COMUNA CRASNA se regăsește în 
Anexa nr. 11 la Statutul COMUNEI CRASNA 

 
Capitolul 5. Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale 
Art. 13. - Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din 

sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură, sunt prevăzute în anexa nr. 12 la Statutul 
COMUNEI CRASNA 

  
Capitolul 6. Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale  
Art. 14. – (1) Patrimoniul COMUNEI CRASNA este compus din bunurile mobile și 

imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al COMUNEI CRASNA, precum 
și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial. 

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul COMUNEI CRASNA, întocmit și atestat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.23/1991, cu modificările și completările ulterioare în 
conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul COMUNEI CRASNA se actualizează ori 
de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a 
COMUNEI CRASNA, în secțiunea dedicată acestui statut. 
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Capitolul 7. Serviciile publice existente 
Art. 15.- Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul COMUNEI 

CRASNA  sunt, după caz: 
a) serviciul public de alimentare apă și canalizare, furnizat de COMPANIA DE APĂ 

SOMEȘ S.A.; 
d) serviciul public de salubrizare, furnizat de INSTALL ROSS S.R.L; 
e) serviciul public de iluminat; 
f) Alte servicii publice. 
Art. 16. – Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a COMUNEI 

CRASNA sunt  furnizate de ELECTRICA S.A.;  
Art. 17. – Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a COMUNEI CRASNA  este 

asigurată de în majoritate de SC PREMIER ENERGY S.A și prin alte societăți. 
Art.18 - Serviciul public de administrare a domeniului public al COMUNEI CRASNA 

este asigurat de SC CRASNA SERV SRL. 
  
Capitolul 8. Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de 

interes public local  
Art. 19. – (1) Comuna CRASNA, după caz, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, 

piețe și de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes 
local aflate în subordinea lor, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri nr. 63/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune 
atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale 
sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi 
adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri 
județeana, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile Ordonanței 
Guvernului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri nr. 63/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se 
face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu 
administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței Guvernului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri nr. 63/2002, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Capitolul 9. Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și 

organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-
teritorială 

Art. 20. – (1) COMUNA CRASNA realizează un cadru de cooperare sau asociere cu 
organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, 
organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează 
dezvoltarea comunității. 

(2) COMUNA CRASNA acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu 
caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în strategia de 
dezvoltare a unității administrativ- teritoriale.  

(3) COMUNA CRASNA poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în 
baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările 
ulterioare. 
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(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară 
activitatea pe raza teritorială a COMUNEI CRASNA se regăsește în Anexa 13 la Statutul 
COMUNEI CRASNA. 

Art. 21. - (1) Pe teritoriul COMUNEI CRASNA  își desfășoară activitatea 4 de partide 
politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii 
partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în COMUNA CRASNA se 
găsește în Anexa nr. 14 la Statutul COMUNEI CRASNA. 

Art. 22. – (1) În COMUNA CRASNA își desfășoară activitatea următoarele culte 
religioase: Biserica reformată, Biserica ortodoxă, Biserica Baptisă, Biserica Romano-Catolică, 
Biserica Adventistă de ziua a șaptea. 

(2) Lista cu denumirea lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se 
regăsește în Anexa nr. 15 la Statutul COMUNEI CRASNA. 
 

Capitolul 10. Participare publică 
Art. 23. – Populația din COMUNA CRASNA. este consultată și participă la dezbaterea 

problemelor de interes local sau județean, după caz, astfel: 
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;  
b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere 

și/sau zone ori străzi, în mediul urban, după caz; 
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;  
d) prin participarea la ședințele consiliului local sau județean, după caz; 
e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de 

organizare și funcționare al consiliului. 
Art. 24. – (1) În funcție de obiectul referendumului local modalitatea de organizare și 

validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, după caz.  

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale 
comunei sau orașului ori numai în unele dintre acestea. 
 

Capitolul 11. Cooperare sau asociere 
Art. 25. – COMUNA CRASNA se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane 

juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării 
în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea 
prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. 

Art. 26. – (1) COMUNA CRASNA aderă la asociații naționale și internaționale ale 
autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de COMUNEI 
CRASNA se regăsește în  Anexa nr. 16 la Statutul . COMUNEI CRASNA. 

 
Capitolul 12. Dispoziții tranzitorii și finale 
Art. 27. - Anexele 1 –16  fac parte integrantă din Statutul COMUNEI CRASNA, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local nr.37/19.04.2021. 
Art. 28. – Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului COMUNEI 

CRASNA sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative.  
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Anexa nr. 1. la Statutul COMUNEI CRASNA 

 
Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a 

extravilanului pe fiecare dintre localități 
 

Comuna Crasna este situată în partea de nord – vest a judeţului Sălaj, la 19 km de 
reşedinţa judeţului municipiul Zalău. 
 Comuna cuprinde 4 localităţi: Crasna este centrul de comună , Huseni, Marin şi Ratin. 
 Suprafaţa totală a comunei este de 6712 ha, din care 647 intravilan. Intravilanul se 
împarte pe localităţi în felul următor:  

Crasna : 323 ha 
Marin 143 ha 
Ratin: 104 ha 
Huseni 78 ha 
Comuna Crasna se învecinează cu comunle: Meseşenii de Jos, Horoatu- Crasnei, 

Bănişor, Sâg, Valcă de Sus, Pericei, Nuşfalău, Boghiş şi Vârşolţi. 
 Crasna este aşezată pe direcţia Zalău – Şimleu Silvaniei. De asemenea există şosea 
asfaltată şi în direcţia Crasna Ciucea. 
 

Anexa nr. 2 la Statutul COMUNEI CRASNA 
Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității administrativ-teritoriale 
 

Reţea hidrografică 
a) cursurile de apa, debite normale, cresteri înregistrate varfuri istorice; 

Râul Crasna. 
Debitul mediu al rîului Crasna este la postul hidrometric Crasna este de 1,32 mc/s. 

- afluenţi :Valea Banului, Valea Ţiluşului, Valea Mărtăuţa;  
- zone mai predispuse la inundaţii : sat. Crasna 

 b) bazinele hidrografice, lacurile de acumulare suprafeţe, volume; 
Pe teritoriul comunei Crasna se află Lacul de acumulare Vîrşolţi în proporţie de 80%. 

 f) amenajări hidrotehnice - diguri, baraje, alte lucrări de apărare impotriva inundatiilor etc. 
Pe teritoriul comunei sunt amenajate diguri de apărare împotriva inundaţiilor, au fost 

efectuate lucrări de amenajare a  văii rîului Crasna. 
În  perioada de primăvară, când precipitaţiile căzute se suprapun topirii stratului de 

zăpadă acumulat anterior şi în condiţiile pantelor reduse şi al numărului mare de organisme 
torenţiale, se produc revărsări ale cursurilor de apă, acest fenomen fiind prezent şi în perioada 
de vară, datorită precipitaţiilor sub formă de averse de ploaie, care pot determina cantităţi 
însemnate de apă în perioade scurte de timp, determinând scurgeri de pe versanţi şi creşterea 
nivelurilor râurilor peste cotele de apărare. Mai rar, revărsările au loc în perioada de toamnă 
sau de iarnă. 

Nivelurile maxime atinse în perioada 2000-2018, pe cursurile de apă care au depăşit 
cotele de apărare au fost : 

Nr. 
Crt. DATA RÂUL STAŢIA HIDRO NIV.MAX (cm) DEP.CA 

(cm) 
1.  25.07.2010 CRASNA CRASNA 508 CP +108 
2.  27.05.2015 CRASNA SIMLEU-SILV. 396 CA+96 
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 Bazinul Crasna 
Cuprinde 54 cursuri de apa codificate cu o lungime totala de 708 km (0,9 % din 

lungimea  
totala pe tara). Suprafata este de 2100 km2 , adica 0,9 % din suprafata tarii si 9 % din cea a 
spatiului  hidrografic Somes Tisa. Densitatea medie a retelei este de 0,34 km/ km2 scazand 
treptat din amonte in aval. Fondul forestier acopera o suprafata de 331km2, adica 15,8 % din 
suprafata bazinului hidrografic. 

Raul Crasna  are o lungime de 134 km de la izvor pana  la frontiera cu Ungaria si o 
asimetrie in favoarea partii drepte  a bazinului pana la statia Domanesti, de unde situatia se 
inverseaza.Afluentii principali sunt: Zalaul, Maja si Maria, toti cu debite nesemnificative si cu 
lungimi ce nu depasesc 38 km. 

Anexa nr. 3 la Statutul COMUNEI CRASNA 
 

Datele privind înființarea COMUNEI CRASNA prima atestare documentară, precum și 
evoluția istorică 

 
Crasna are un istoric local important: Cetatea Crasna, aşezare formată în jurul cetăţii, 

apoi comitatul 
Crasna denumit după numele râului, care semnifică „apă frumoasă”. Cuvântul provine 

din limba slavă: crasna - frumos, plăcut. Date despre aşezarea geografică a localităţii găsim 
într-o scrisoare din 1251 „...hotarul începe de la apele Crasnei în două direcţii, una spre Pericei, 
alta spre Şimleu. De la cetatea Crasnei hotarul se îndreaptă spre Ratin, şi se întinde spre biserica 
din Şimleu, apoi spre Nuşfalău”. Pe baza acestei scrisori Cetatea Crasnei se afla între Şimleu, 
Pericei şi Ratin 
  Primele date despre comitatul Crasnei găsim în Varadia Regestrum în care se vorbeşte 
despre comunele de iobagi aparţinătoare cetăţii Crasna. Deoarece structura cetăţii coincide cu 
cele organizate de regele Ştefan cel Sfânt, putem presupune că ele s-au format deodată, la 
începutul sec. al XI-lea. Conducerea comitatului era asigurată de persoane de rang cum ar fi: 
curialis comes, maior exercitus, maior civitas, iobagi (jeleri). Cetatea Crasna era o instituţie 
economică, administrativă, militară şi judecătorească cu zece moşii aparţinătoare, dintre care 
cele mai importante erau Bădăcin, Boghiş, Ban, Cizer şi Horoat. Între anii 1450-1470 primeşte 
rang de oraş, locuitorii fiind moşieri, nobilime mică, iobagi, se dezvoltă industria 
meşteşugărească iar pieţele Săptămânale şi târgurile de animale devin vestite. 

 
Anexa nr. 4 la Statutul COMUNEI CRASNA 

 
Componența și structura  

populației COMUNEI CRASNA, defalcate pe localități componente 
 

Populație 
- numărul populaţiei 

Conform datelor furnizate de Direcţia Generalã Judeţeanã de Statisticã, comuna Crasna  
avea aproximativ 6471 locuitori. 
Nr. gospodăriilor din comuna Crasna, total: 2087 
Nr. total al populaţiei stabile: 6471 din care:  
Crasna: nr. total al locuitorilor:  4501. 
Ratin: nr. total al locuitorilor: 547  
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Huseni: nr. total al locuitorilor: 549  
Marin: nr. total al locuitorilor: 874 

- structura demografică : 
 Structura populaţiei pe sexe  

  Masculin Feminin 
Crasna  2134 2367 
Huseni  260 289 
Ratin 170 156 
Marin 433 441 
total 3009 3372 

Structura demografică 
Tabel:Repartiţia populaţiei după etnie 

LOCALITATE ROMÂN MAGHIAR ROM URCANIAN SLOVAC GERMAN NEDECLARAT OLANDEZ 
CRASNA 421 3948 38 4 2 0 87 1 
HUSENI  278 0 271 0 0 0 0 0 
MARIN 873 0 0 0 0 0 1 0 
RATIN 72 239 235 0 0 1 0 0 
TOTAL 1644 4187 544 4 2 1 88 1 

Tabel: Repartiţia populaţiei după religie 

 
Anexa nr. 5. la Statutul COMUNEI CRASNA 

 
Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleșilor locali de la 

nivelul COMUNEI CRASNA, precum și apartenența politică a acestora, începând cu 
anul 1992 

 
PRIMAR 
a) mandatul 1992-1996 
Nr. crt. Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 
1. DENES LUCACI UDMR 1992-1996 

b) mandatul 1996-2000 
0 1 2 3 

1. DENES LUCACI UDMR 1996-2000 
c) mandatul 2000-2004 
Nr. crt. Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 
1. POP EMERIC UDMR 2000-2004 

d) mandatul 2004-2008 
Nr. crt. Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

Localita
te 

Ortod
ox 

Rom-
catoli
c 

Gr.cat
olic 

Reforma
tă 

Bapti
stă 

Penticos
tală 

Adve
ntist 

Crestin 
după 
evanghe
lie 

Marto
rii lui 
Jehov
a 

Alte 
religii 

Fără 
religi
e 

Ate
u 

Nedecla
rat 

Evanghe
lică 

Unitaria
nă 

Crasna 357 117 19 3157 532 2 116 23 23 58 2 1 92 0 2 
Huseni 375 0 11 0 77 81 0 0 0 0 0 0 5 0 0 
Marin 807 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 
Ratin 183 6 9 172 99 37 36 0 0 0 0 0 5 0 0 
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1. POP EMERIC UDMR 2004-2008 
e) mandatul 2008-2012 
Nr. crt. Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 
1. POP EMERIC UDMR 2008-2012 

f) mandatul 2012-2016 
Nr. crt. Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. POP EMERIC UDMR 2012-2016 
g) mandatul 2016-2020 
Nr. crt. Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. BOGYA MIKLOS UDMR 2016-2020 
h) mandatul 2020-2024 
Nr. crt. Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. KOVACS ISTVAN UDMR 2020-2024 
 
I. CONSILIERI LOCALI 
c) mandatul 2000-2004 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 3 4 
1.  SOLYOM GERGELY UDMR 2000-2004 
2.  CSEKE FRANCISC UDMR 2000-2004 
3.  OLAH NICOLAE UDMR 2000-2004 
4.  KISS LUDOVIC UDMR 2000-2004 
5.  DENES LUCACI UDMR 2000-2004 
6.  BOROS ANDREI UDMR 2000-2004 
7.  BOROS VALENTIN UDMR 2000-2004 
8.  SZONYI LAJOS UDMR 2000-2004 
9.  POP IOAN PNR 2000-2004 
10.  SANDOR IOAN PNR 2000-2004 
11.  CHIRILA FLORE PNR 2000-2004 
12.  SIMON IOSIF APR 2000-2004 
13.  SFARLEA SIMION APR 2000-2004 
14.  BODIZS MIKLOS UDMR 2000-2004 
15.  KIRALY STEFAN UDMR 2000-2004 

d) mandatul 2004-2008 
Nr. crt. Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 3 4 
1.  Bartha Francisc UDMR 2004-2008 
2.  Breda Ştefan UDMR 2004-2008 
3.  Cseke Francisc UDMR 2004-2008 
4.  Denes Lucaci UDMR 2004-2008 
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5.  Flonta Marinel PSD 2004-2008 
6.  Kiraly Ştefan UDMR 2004-2008 
7.  Kiss Istvan UDMR 2004-2008 
8.  Kiss Ludovic  UDMR 2004-2008 
9.  Olah Nicolae UDMR 2004-2008 
10.  Pop Ioan PSD 2004-2008 
11.  Seres Klara UDMR 2004-2008 
12.  Solyom Gergely UDMR 2004-2008 
13.  Solyom Luca UDMR 2004-2008 
14.  Topai Susana UDMR 2004-2008 
15.  Veres Ludovic UDMR 2004-2008 

e) mandatul 2008-2012 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 3 4 
1.  BARTHA FRANCISC UDMR 2008-2012 
2.  BOROS VALENTIN UDMR 2008-2012 
3.  CSEKE  FRANCISC UDMR 2008-2012 
4.  DIMÉNY ALEXANDRU UDMR 2008-2012 
5.  NAGY FRANCISC PCM - MPP 2008-2012 
6.  KIRÁLY STEFAN UDMR 2008-2012 
7.  KISS ISTVÁN UDMR 2008-2012 
8.  KISS LUDOVIC UDMR 2008-2012 
9.  NYESTE ARPAD UDMR 2008-2012 
10.  OZSVÁTH ILONA UDMR 2008-2012 
11.  SERES  KLÁRA UDMR 2008-2012 
12.  

SOLYOM  ALEXANDRU-ŞTEFAN 
UDMR 2008-2012 

13.  SOLYOM  GERGELY UDMR 2008-2012 
14.  SZŐNYI LAIOS UDMR 2008-2012 
15.  TORMA ALEXANDRU UDMR 2008-2012 

f) mandatul 2012-2016 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 3 4 
1.  SOLYOM  GERGELY UDMR 2012-2016 
2.  KISS LUDOVIC UDMR 2012-2016 
3.  VINCZE SÁNDOR UDMR 2012-2016 
4.  CSEKE FRANCISC UDMR 2012-2016 
5.  OZSVÁTH ILONA UDMR 2012-2016 
6.  BARTHA FRANCISC UDMR 2012-2016 
7.  SZŐNYI LAIOS UDMR 2012-2016 
8.  KISS ISTVÁN UDMR 2012-2016 
9.  DIMÉNY ALEXANDRU UDMR 2012-2016 
10.  SÓLYOM ALEXANDRU-ŞTEFAN UDMR 2012-2016 
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11.  BREDA ȘTEFAN UDMR 2012-2016 
12.  POP  IOAN USL 2012-2016 
13.  VINCZE ALEXANDRU E.M.N.P.-P.P.M.T. 2012-2016 
14.  SĂLĂJAN  BENIAMIN INDEPENDENT  2012-2016 

g) mandatul 2016-2020 
Nr. crt. Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 
1. OZSVATH ILONA UDMR 2016-2020 
2. KISS ISTVAN UDMR 2016-2020 
3. TORMA ALEXANDRU UDMR 2016-2020 
4. KOCSIS EVA UDMR 2016-2020 
5. KISS LUDOVIC UDMR 2016-2020 
6. DARABONT VILMOS UDMR 2016-2020 
7. DIMENY ALEXANDRU UDMR 2016-2020 
8. KOVACS ISTVAN UDMR 2016-2020 
9. BREDA ȘTEFAN UDMR 2016-2020 
10. BODIZS ZOLTAN UDMR 2016-2020 
11. CHIRILA IOAN PSD 2016-2020 
12. PAP SANDOR EMNP-PPMT 2016-2020 
13. BOGYA ALEXANDRU EMNP-PPMT 2016-2020 
14. SÎRCA CONSTANTIN PNL 2016-2020 
15. FILIP IOAN PSD 2016-2020 

h) mandatul 2020-2024 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 
1.  BARTHA FRANCISC AMT-EMSZ 2020-2024 
2.  BODIZS ZOLTAN UDMR 2020-2024 
3.  KATONA IBOLYA UDMR 2020-2024 
4.  KISS ATTILA UDMR 2020-2024 
5.  KISS ISTVAN UDMR 2020-2024 
6.  KOCSIS EVA UDMR 2020-2024 
7.  OZSVATH ILONA UDMR 2020-2024 
8.  POP FLORIAN PSD 2020-2024 
9.  SÎRCA CONSTANTIN PNL 2020-2024 
10.  SÜTŐ ATTILA UDMR 2020-2024 
11.  SZASZ FERENC UDMR 2020-2024 
12.  VINCZE ALEXANDRU UDMR 2020-2024 
13.  CSEKE ZOLTAN FERENC UDMR 2020-2024 
14.  TORMA ALEXANDRU  UDMR 2020-2024 
15.  SZABO FERENC AMT-EMSZ 2020-2024 

II. VICEPRIMARI 
a) mandatul 1992-1996 
Nr. crt. Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 
1. MOISA ANDREI FSN 1992-1996 
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b) mandatul 1996-2000 
Nr. crt. Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 
1. MOISA ANDREI FSN 1996-2000 

c) mandatul 2000-2004 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. TORMA ALEXANDRU UDMR 2000-2004 
d) mandatul 2004-2008 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 
1. TORMA ALEXANDRU UDMR 2004-2008 

e) mandatul 2008-2012 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 
1. TORMA ALEXANDRU UDMR 2008-2012 

f) mandatul 2012-2016 
Nr. crt. Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 

1. BOGYA MIKLOS UDMR 2012-2016 
g) mandatul 2016-2020 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 
1. TORMA ALEXANDRU UDMR 2016-2020 

h) mandatul 2020-2024 
Nr. crt. Nume și prenume  Apartenența politică Perioadă 

0 1 2 3 
1. VINCZE ALEXANDRU UDMR 2020-2024 
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Anexa nr. 6 la Statutul COMUNEI CRASNA 
 

Procedura privind acordarea titlului  de cetățean de onoare al Comunei, respectiv a 
certificatului de fiu/fiică al/a Comunei CRASNA 

 
Art. 1. – Titlul de “Cetățean de onoare al Comunei CRASNA”, denumit în continuare 

Titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei 
CRASNA. 

Art. 2. – Certificatul de “Fiu/fiică al/a Comunei CRASNA” denumit în continuare 
Certificat reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei CRASNA 
persoanelor născute în Comuna CRASNA, la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Art. 3. – Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa: 
a) Primarului; 
b) Consilierilor locali; 
c) Unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în 

Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă. 
Art. 4. – Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, 

naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică.  
Art. 5. -  Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 

a) este personal; 
b) este netransmisibil; 
c) este un drept al titularului; 
d) are valabilitate nedeterminată. 

Art. 6. - Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului, categoriile de persoane 
sau personalități care se găsesc în una din următoarele situații: 

a) personalități cu recunoaștere națională sau universală care și-au pus amprenta asupra 
dezvoltării Comunei CRASNA și a imaginii acestuia; 

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei 
CRASNA, în țară și străinătate; 

c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente 
deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în Comuna 
CRASNA; 

d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare, etc.), au 
produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor Comunei CRASNA; 

e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un 
aport la realizarea unei imagini pozitive a COMUNEI CRASNA în lume; 

f) sportivi din COMUNA CRASNA care au obținut rezultate deosebite în competiții 
sportive internaționale; 

g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului 
județean/local, după caz. 

Art. 7. - Nu pot deține Titlul, persoanele care se găsesc în una din următoarele situații: 
a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracțiuni contra 

statului, crime împotriva umanității, fapte penale; 
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului, propunerea se va face 

după clarificarea situației juridice.  
Art. 8.  – (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului 

prin depunerea unui dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă. 
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin 

următoarele înscrisuri: 
a) Actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 
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b) Curriculum vitae (în original); 
c) Certificat de cazier judiciar (în original); 
d) Actul de deces al celui propus, după caz, (copie vizată în conformitate cu originalul). 

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puțin 
următoarele înscrisuri: 

a) Actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 
b) Curriculum vitae (în original). 

(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului depun la secretarul general 
al unității administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de 
aprobare și dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3). 

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor 
consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau 
extraordinară. 

(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu 
majoritatea absolută a consilierilor consiliului local sau județean, după caz. 

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs. 
(9) Decernarea Titlului se face de către Primarul COMUNEI CRASNA, în cadrul 

ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local AL COMUNEI CRASNA 
(10) Acordarea Certificatului se face de către Primarul COMUNEI CRASNA, în cadrul 

unei festivități care se organizează de către Primar. 
Art. 9.  –  Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare; 
b) primarul COMUNEI CRASNA prezintă referatul de aprobare care a stat la 

baza propunerii de Hotărârii Consiliului Local; 
c) primarul COMUNEI CRASNA înmânează Diploma de „Cetățean de onoare al 

COMUNEI CRASNA ” persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 
d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 
e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt 

meritele laureatului; 
f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă, este invitat/ă să scrie câteva 

rânduri în Cartea de onoare a COMUNEI CRASNA. 
Art. 10. – Deținătorii, în viată, ai  Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 
a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al COMUNEI CRASNA la 

dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local 

al COMUNEI CRASNA sau în care acesta este co-organizator; 
c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din COMUNA 

CRASNA; 
d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de 

instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local. 
e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local 

al COMUNEI CRASNA. 
Art. 11. – Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații: 
a) decesul titularului; 
b) retragerea Titlului. 
Art. 12. – Titlul se retrage în următoarele situați: 
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a) atunci când ulterior decernării, apar incompatibilitățile prevăzute la art.7 a); 
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură 

COMUNEI CRASNA, locuitorilor săi sau țării. 
Art. 13. – Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al COMUNEI CRASNA, 
după următoarea metodologie: 
a) este sesizat Consiliul Local al COMUNEI CRASNA de către persoanele menționate la 

art. 3; 
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului local; 
c) retragerea Titlului se va face prin Hotărâre a Consiliului Local, adoptată cu majoritate 

absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 
d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda 

cuvântul, la solicitarea sa. 
Art.14. - Cetățenii de Onoare au datoria de a promova imaginea COMUNEI CRASNA. 
Art.15.  - Fiecare Cetățean de Onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu 

numele acestuia. 
Art. 16. – Informațiile publice referitoare la „Cetățenii de onoare” vor fi publicate și în 

format electronic pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale respective.  
Art. 17. – Legitimarea Cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit Brevet, 

semnat de către Primarul COMUNEI CRASNA. 
  



Intern 
 

 
 

Anexa nr. 7 la Statutul COMUNEI CRASNA 
 

Rețeaua rutieră 
 

A. Drumuri de interes județean 
Căi rutiere: 
Comuna Crasna este străbătută de o reţea de 8  km drumuri judeţene şi 37.522,047 km 
comunale. 
Drumuri judeţene  
Pe teritoriul comunei  se găsesc următoarele drumuri judeţene: DJ 108, DJ 191C, 
DJ108G. 

 
B. Drumuri de interes local 

1. Drumuri comunale : numărul total al drumurilor comunale 5 și lungimea totală 
32,112 km pe care aceste drumuri o însumează. 

2. Drumuri vicinale:  numărul total al drumurilor vicinale: 178 și lungimea totală 
175,86 km pe care aceste drumuri o însumează. 

3. Străzi:  numărul total al străzilor: 80 și lungimea totală 38,68 km pe care o 
însumează. 

Anexa nr.8 la Statutul COMUNEI CRASNA  
Principalele instituții din domeniul educației 

 
  La nivelul comunei funcţionează următoarele instituţii educaţionale: Grupul şcolar 
“Cserey – Goga” Crasna, în cadrul căruia funcţionează liceul, şi tot de această unitate aparţin 
cele două grădiniţe din centrul de comună, şcoala generală din Marin , Ratin şi Huseni.  

Numărul celor înscrişi la grădiniţe este 217, al elevilor din şcoli 943, iar al cadrelor 
didactice care se ocupă de educaţia acestora este de 77 persoane. 

 
Anexa nr.9 la Statutul COMUNEI CRASNA  

Principalele instituții din domeniul culturii, sănătății, asistenței sociale 
 

 
Căminul Cultural “Petofi Sandor” Crasna, Biblioteca Comunală “Petofi Sandor” 

Crasna, Muzeul Satului din Crasna şi trei cămine culturale în satele aparţinătoare. 
 

Anexa nr.10 la Statutul COMUNEI CRASNA  
Principalele instituții din domeniul  sănătății, asistenței sociale 

 
 

În centrul comunei funcţionează Spitalul de boli cronice Crasna cu 40 de paturi şi trei 
cabinete de medicină de familie, şi trei cabinete stomatologice.  
 

Anexa nr.11 la Statutul COMUNEI CRASNA  
 

Lista cu tipul serviciilor sociale 
asigurate de COMUNA CRASNA 
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- Centre de zi pentru copii aflați în situații de risc 
- Servicii sociale de consieliere 
- Asistența la domiciliu a persoanelor cu handicap grav 
- Acordarea de beneficii sociale  
 

 
Anexa nr.12 la Statutul COMUNEI CRASNA 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul 
secundar și terțiar, precum și din agricultură 

 
În comuna Crasna îşi desfăsoară activitatea 178 de societăţi, asociaţii familiare 

respectiv înreprinzători particulari cu statut de persoană fizică şi juridică şi 12 unităţi 
economice în următoarele 
domenii: 
• fabricarea şi comercializarea de produse alimentare şi industriale; 
• prestări servicii, producţie de pâine si produse de morărit, panificaţie, trasport de mărfuri si 
persoane, reparaţii de aparatură şi instalaţii de uz casnic; 
• prelucrarea lemnului şi fabricarea mobilei, fabricarea de confecţii, fabricarea de produse din 
fibră de sticlă. 

Fond funciar-terenuri agricole, suprafete impadurite 
Cea mai însemnată ramură economică a Crasnei este agricultura. Împărţirea 

teritoriului de 4891 ha teren agricol se face astfel: 
- 2953 arabil; 
- 152 ha vie; 
- 98 ha livezi; 
- 223 fâneaţă; 1465 ha păşuni. 

 De asemenea este considerabil teritoriul forestier. 
Târgurile săptămânale  şi târgurile de animale din localitate sunt renumite . 

Turism/capacitatii de primire turistica 
Unul din cele mai frumoase aşezări sălăjene este Crasna. Comuna este străbătută de 

râul cu acelaşi nume, care se varsă în lacul de acumulare artificial construit pe teritoriul 
comunei. Acesta 
oferă o decontare plăcută multor turişti, în special amatorilor de pescuit. 

 Dealurile cu vii, unde se află aproape 1000 de pivniţe şi căsuţe de vacanţă, sunt o 
atracţie deosebită pentru turiştii sosiţi aici.  

Merită vizitată Biserica Reformată, monument construit în sec. 14, apoi monumentul 
din curtea bisericii ridicat în memoria celor căzuţi în cele două războaie mondiale, respectiv 
în 1848- 1849 şi monumentul „CSEREY FARKAS” din faţa bisericii romano-catolice. 

Crasna este o localitate sălăjeană cu un relief deluros specific, cu construcţii 
tradiţionale, cu obiceiuri şi petreceri cu vin şi oameni petrecăreţi, care iubesc cântecul 
popular. Panorama şi tradiţiile 
oferă oaspeţilor noştri impresii de neuitat. Facem totul ca această moştenire să fie păstrată, 
cunoscută şi promovată pentru generaţiile următoare. Este un privilegiu să creşti în spiritul 
unei astfel de moşteniri, dar în acelaşi timp este un sentiment nobil când te atinge spiritul 
acestor tradiţii şi din partea localnicilor primeşti impresii care devin hotărâtoare şi de neuitat. 
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Anexa nr.13 la Statutul COMUNEI CRASNA 
Principalele entități privind societatea civilă, care au sediul sau punctul declarat că 

funcționează la nivelul unității administrativ-teritoriale 
 
Principalele organizații neguvernamentale 
Fundatia Pro Crasna 
Asociația ”Cserey Frakas ” Crasna 
Asociația ”Petofi Sandor” 
ASOCIATIA K.A.F 
Asociația FK Kraszna – FK Crasna 

Anexa nr.14 la Statutul COMUNEI CRASNA 
Principalele partidele politice, care au sediul sau punctul declarat că funcționează la 

nivelul unității administrativ-teritoriale 
 
 Principalele partide politice 
UNIUNEA DEMOCRATĂ A MAGHIARILOR DIN ROMÂNIA 
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 
PARTIDUL CIVIC MAGHIAR 

Anexa nr.15 la Statutul COMUNEI CRASNA 
Principalele culte religioase, care au sediul sau punctul declarat că funcționează la 

nivelul unității administrativ-teritoriale 
 
 Cultele religioase 

In comună convieţuiesc mai multe confesiuni religioase, cea mai numeroasă fiind cea 
reformată, urmată de comunităţile ortodoxă, baptistă, greco-catolică, romano-catolică, 
adventistă, creştini după evanghelie, Martorii lui Iehova şi alte comunităţi. 

În loc. Crasna se află mai multe biserici, astfel: Biserica Reformată, care este monument 
istoric, Biserica Ortodoxă, Biserica Romano – Catolică, Biserica Baptistă, Biserica Advetistă. 

 
Anexa nr. 16 la Statutul COMUNEI CRASNA 

Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor  
încheiate de COMUNA CRASNA 

 
• Conventie de cooperare intre consiliul local Crasna (judetul Sălaj, România) și 

Consiliul local Imrehegy (Ungaria) 
• Conventie de cooperare intre consiliul local Crasna (judetul Sălaj, România) și 

Consiliul local Akaszto (judetul Bacs-Kiskun, Ungaria) 
• Conventie de cooperare intre consiliul local Crasna (judetul Sălaj, România) și 

Consiliul local Kiskunlachaza (judetul Pest, Ungaria) 
• Înțelegere de cooperare Comuna Crasna, județul Sălaj din România  şi orașul Csenger 

din Ungaria 
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