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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.3102/29.03.2021. 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat azi, 29.03.2021 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.166/22.03.2021. 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,  cu completare, astfel: 

1. Raportul primarului privind  dezvoltarea  economică  şi  socială a  comunei  Crasna la  sfârşitul  

anului  2020 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului. 

Prezintă: Solyom Zsuzsanna – inspector 

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcții al Serviciului public de asistență 

socială 

Prezintă: Solyom Zsuzsanna – inspector 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea înființării, a regulamentului Serviciului de iluminat 

public din comuna Crasna și delegării gestiunii serviciului de iluminat public prin achiziţie 

publică de servicii 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei CRASNA în cadrul Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară" Zona Metropolitană Zalău", precum şi în Adunarea Generală a 

Asociaţiei 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

6.Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în 

Adunarea generală a Asociaţilor la SC PAVAJE CRASNA SRL 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

7.Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în 

Adunarea generală a Asociaţilor la SC CRASNA SERV SRL 

   Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

8. 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 

Completare la ordinea de zi: 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării temporare a destinației unui imobil în centru de 

vaccinare, pe perioada derulării campaniei de vaccinare împotriva COVID 19 

http://www.primariacrasna.ro/
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Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

10. Diverse. 

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu completare 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: Raportul primarului privind  dezvoltarea  economică  

şi  socială a  comunei  Crasna la  sfârşitul  anului  2020 

Primarul comunei prezintă raportul. 

Discuții nu sunt. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului. 

Doamna Solyom Zsuzsanna 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. 23 din data de  29.03.2021 

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului. 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcții al 

Serviciului public de asistență socială. 

Doamna Solyom Zsuzsanna 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. 24 din data de  29.03.2021 

privind  modificarea statului de funcții al Serviciului public de asistență socială. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  aprobarea înființării, a regulamentului 

Serviciului de iluminat public din comuna Crasna și delegării gestiunii serviciului de iluminat 

public prin achiziţie publică de servicii 

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

În completare domnul primar arată că nici o firmă din Crasna nu are aviz ANRSC, va încheia 

contyractul cu o firmă din Șimleu Silvaniei. 

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. 25 din data de  29.03.2021 

privind  aprobarea înființării, a regulamentului Serviciului de iluminat public din comuna 

Crasna și delegării gestiunii serviciului de iluminat public prin achiziţie publică de servicii. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei 

CRASNA în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară" Zona Metropolitană Zalău", precum 

şi în Adunarea Generală a Asociaţiei 

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. 26 din data de  29.03.2021 

privind desemnarea reprezentantului Comunei CRASNA în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară" Zona Metropolitană Zalău", precum şi în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

local al comunei Crasna în Adunarea generală a Asociaţilor la SC PAVAJE CRASNA SRL 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În continuare solicită opiniin creferitor la 

numărul consilierilor desemnați. În completare arată că se dorește închiderea firmei.  Domnul primar 

propune 3 membri sau 5 membri. 

Pentru trei membri sunt de acord 6 consilieri, pentru 5 membri sunt de acord 8 consilieri. 

Se solicită propuneri pentru desemnarea a cinci consilieri locali. 

Doamna Katona Ibolya  propune pe domnul Vincze Alexandru. 

Doamna Kocsis Eva  propune pe domnul Cseke Zoltan-Ferenc. 

Doamna Ozsvath Ilona  propune pe domnnul Bodizs Zoltan. 
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Domnul Bodizs Zoltan propune pe domnul Kiss Istvan. 

Domnul Suto Attila propune pe domnul Kiss Attila. 

Alte propuneri nu sunt. Se supun la vot propunerile făcute. 

Se supune la vot desemnarea domnului Vincze Alexandru și se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 

abținere (Vincze Alexandru UDMR) 

Se supune la vot desemnarea domnului Cseke Zoltan Ferenc și se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 

abținere (Cseke Zoltan Ferenc  - UDMR) 

Se supune la vot desemnarea domnului Bodizs Zoltan și se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 

abținere.(Bodizs Zoltan – UDMR). 

Se supune la vot desemnarea domnului Kiss Istvan și se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 abținere (Kiss 

Istvan – UDMR). 

Se supune la vot desemnarea domnului Kiss Attila și se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 abținere (Kiss 

Attila – UDMR). 

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

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr. 27 din data de  29.03.2021 

privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea 

generală a Asociaţilor la SC PAVAJE CRASNA SRL. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

local al comunei Crasna în Adunarea generală a Asociaţilor la SC CRASNA SERV SRL. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În completare domnul primar arată că practic 

se reînnoiește cu componența noului consiliu local. 

 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. 28 din data de  29.03.2021 

privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Crasna în Adunarea 

generală a Asociaţilor la SC CRASNA SERV SRL. 

8. 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. 29 din data de  29.03.2021 

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”. 

9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării temporare a 

destinației unui imobil în centru de vaccinare, pe perioada derulării campaniei de vaccinare 

împotriva COVID 19 

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. 29 din data de  29.03.2021 

privind aprobarea schimbării temporare a destinației unui imobil în centru de vaccinare, pe 

perioada derulării campaniei de vaccinare împotriva COVID 19 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

     Torma Alexandru                     Lazar Veturia 


