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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.4004/19.04.2021. 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 19.04.2021 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.197/12.04.2021. 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 14 consilieri și este absentă motivat doamna consilier Katona 

Ibolya (UDMR) 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2021. 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării   excedentului  anual  al   bugetului  local rezultat 

la încheierea exerciţiului bugetar 2020 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului SC CRASNA SERV SRL pe anul 2021. 

Prezintă: Todor Ildiko - contabil 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea privind aprobarea raportului administratorului  S.C. 

CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2020 

Prezintă: Todor Ildiko - contabil 

5. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, 

impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2022. 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului COMUNEI CRASNA  în A.G.A. ADI 

ECODES privind  majorarea tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018 

prin ajustare și modificare structurală  

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Crasna 

Prezintă: Lazar Veturia – secretar general 

8. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință pentru următoarele trei luni 

Prezintă: Lazar Veturia – secretar general 

 Completare la ordinea de zi: 

-Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei nr.4 al Hotărârii consiliului local Crasna 

nr.70/16.09.2010 privind aprobarea  formei  gestiunii delegate a unor  servicii de utilităţi publice, a 

regulamentelor, studiului de oportunitate, caietelor de sarcini a serviciilor de utilităţi publice, 

respectiv atribuirea acestei gestiuni delegate în favoarea SC CRASNA SERV SRL  în conditiile art. 

311 din Legea 51/2006. 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

- Proiect de hotărâre privind participarea la Programului privind creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ   

Prezintă: Vekas Albert- Levente  - consilier achiziții publice. 
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- 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: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 

Comunei Crasna pe anul 2021. 

Primarul comunei prezintă materialul. Se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: extindere de alimentare cu apă, canalizare nu este prevăzut? 

Primar: vom avea rectificare de buget în acest an. Avem și cereri de la cetățeni, vom lua în 

considerare. Sunt compartimente de unde se poate lua bani și pe parcurs mai putem pune.  

Avem pe str. Marinului câteva case și spre Zalău, conducta de la cercul giratoriu până la Ratin se 

schimbă. 

Kiss Attila: și la Ratin și Huseni va trebui schimbat. 

Primar: este o parte care nu este predată la Companie. 

Sîrca Constantin: în legătură cu proiectul de apă de la Tarnița, să vină acum să pună conducetele, nu 

pe urmă să spargă din nou drumurile. La Bănișor au pus până la Peco. Ar trebui urgentat. 

Primar: am avut discuții cu ei. Vor veni, nu la Alsokereszt care este asfaltat, să tragă pe Felsokereszt 

care nu este asfaltat. 

 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. 31 din data de 19.04.2021 

privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2021. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre Privind aprobarea utilizării  excedentului  anual  

al bugetului  local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2020. 

Primarul comunei prezintă materialul.   

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. 32 din data de  19.04.2021 
privind aprobarea utilizării   excedentului  anual  al   bugetului  local rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar 2020. 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului SC CRASNA SERV 

SRL pe anul 2021. 

Todor Ildiko 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. 33 din data de  19.04.2021 

privind  aprobarea bugetului SC CRASNA SERV SRL pe anul 2021. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului administratorului  S.C. 

CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2020. 

Todor Ildiko prezintă raportul. În continuare se trece la discuții. 

Sîrca Constantin:  aveți pierdere de 30.282 lei și aveți creanțe. De la cine sunt creanțele? 

Todor Ildiko: ce la servicii de salubrizare care nu am reușit să recuperăm de la cetățeni. A fost discutat 

în ședința AGA.  

Sîrca Constantin: anul trecut aveați un excedent pe cont și ați dat la primărie pe nimic. 

Nyeste Arpad: anul trceut nu am putut să acoperim , este legislație. 

Sîrca Constantin: spuneți concret ce legislație! Nu ați putut recupera taxa de salubritate de la cetățeni. 

Să ții o societate pe pierdere! Indiferent cine ar fi nu l-ar ține, l-ar închide! Ați pus cheltuieli la 

achiziții de utilaje?  Nu s-a cumpărat un utilaj nou!  Degeaba am spus să luăm un cilindru. Trebuie 

curățate și șanțurile și drumurile sunt importante. 

 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprbă cu 13 voturi pentru și 1 

abținere: Sîrca Constantin (PNL). 
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Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr. 34 din data de  19.04.2021 

privind  aprobarea privind aprobarea raportului administratorului  S.C. CRASNA SERV 

SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2020. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor 

valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru 

anul fiscal 2022. 

Primarul comunei prezintă referatul de aprobare. În continuare arată că a discutat cu cei la Ministerul 

dezvoltării să modifice legislația, să nu fie necesar indexarea impozitelor prin Hotărâre de consiliu 

local,  numai prin lege. 

În continuare se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: și ce se întâmplă dacă nu votăm? nu se mai indexează? Și să spuneți la caserița să 

nu mai spună la cetățeni că consilierii au majorat impozitele, au fost majorate prin lege. 

 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi pentru și 

1 vot împotrivă: Sîrca Constantin (PNL). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr. 35 din data de  19.04.2021 

privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale 

și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2022. 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului COMUNEI 

CRASNA  în A.G.A. ADI ECODES privind  majorarea tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de 

delegare Nr.777/25.09.2018 prin ajustare și modificare structurală  

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 

Domnul președinte de ședință Torma Alexandru propune desemnarea domnului primar. Se supune la 

vot și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr. 36 din data de  19.04.2021 

privind mandatarea primarului COMUNEI CRASNA  în A.G.A. ADI ECODES privind  

majorarea tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018 prin 

ajustare și modificare structurală  

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Crasna 

Secretarul general prezintă raportul. Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

aporbă în unanimitate de voturi. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr. 37 din data de  19.04.2021 

privind aprobarea Statutului comunei Crasna. 

8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință pentru 

următoarele trei luni 

Secretarul general prezintă raportul. Se solicită propuneri. 

Doamna Ozsvath Ilona îl propune pe domnul Bodizs Zoltan. Alte propuneri nu sunt. Se supune la 

vot propunerea făcută și se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abțuinere : Bodizs Zoltan (UDMR). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr. 38 din data de  19.04.2021 

privind alegerea presedintelui de ședință pentru următoarele trei luni. 

9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei nr.4 al Hotărârii 

consiliului local Crasna nr.70/16.09.2010 privind aprobarea  formei  gestiunii delegate a unor  servicii 

de utilităţi publice, a regulamentelor, studiului de oportunitate, caietelor de sarcini a serviciilor de 

utilităţi publice, respectiv atribuirea acestei gestiuni delegate în favoarea SC CRASNA SERV SRL  

în conditiile art. 311 din Legea 51/2006. 

Primarul comunei prezintă referatul de aprobare. Se trece la disucții. 

Primar: încercăm să-i mutăm pe sâmbăta. 

Sîrca Constantin: să vedem apoi și la taxe, dacă putem să modificăm taxele, cei care vin de două ori 

pe săptămână să plătească mai puțin pe o zi. 

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. 39 din data de  19.04.2021 

pentru modificarea Anexei nr.4 al Hotărârii consiliului local Crasna nr.70/16.09.2010 privind 
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aprobarea  formei  gestiunii delegate a unor  servicii de utilităţi publice, a regulamentelor, 

studiului de oportunitate, caietelor de sarcini a serviciilor de utilităţi publice, respectiv 

atribuirea acestei gestiuni delegate în favoarea SC CRASNA SERV SRL  în conditiile art. 311 

din Legea 51/2006. 

10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind participarea la Programului privind 

creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie 

de unităţi de învăţământ . 

Vekas Albert- Levente prezintă referatul de aprobare.  Se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: dacă nu se poate modifica proiectul, să facem o hotărâre să modificăm destinația 

centrului de zi în școală, decât să cheltuim bani pe o clădire distrusă. 

Vekas Albert-Levent: A fost expert la fața locului, se poate reabilita școala din Huseni. 

Sîrca Constantin: la ce ne folosește reabilitarea școlii dacă tot nu se folosește. Nici la Huseni nici la 

Marin nu este folosită școala! Să ne gândim cât se cheltuiește pe ea! Pe urmă nu avem bani. 

Vekas Albert- Levente: este o clădire publică, peste o lună nu putem să investim, la data de 3 mai 

trebuie depus proiectul. Dacă nu se folosește ca și școală să vedem ce se poate face. 

Sîrca Constantin: avem în derulare grădinița și plata contribuției, am văzut cât este, imediat nu 

avem bani în buget.  

Vekas Alkbert-Levente: este inclus în proiect reabilitare totală în Huseni, geamuri și tot, 

învelitoare. 

Sîrca Constantin: plătim 600.000 lei, la maxim pentru trei clădiri, și noi nu trebuie să reabilităm 

nimic. 

Vekas Albert-Levente: da. 

Primar: Numai zugrăvitul 

Vekas Albert-Levente: sunt incluse în proiect uși, geamuri, izolație, pompe de căldură, iluminat, 

reabilutare totală. 

Primar: a fost un arhitect și expert din Oradea, ei au făcut documentația. La Huseni vrem să ținem 

copii mai mici acolo la școală, la Marin nu știu ce o să facem. 

 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. 40 din data de 19.04.2021 

privind participarea la Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ. 

11. Diverse.  

Sîrca Constantin: sunt ceva proiecte pe fonduri europene și un cetățean din Marin a spus că nu s-a 

vizat proiectul de secretar. 

Secretar general: nu trebuie vizat proiectul de secretar. 

Sîrca Constantin: a spus că nu ați avizat proiectul. Că i-ați trimis să întăbuleze terenul. 

Secretar general: nu este de competența secretarului să vizeze proiecte europene și nici nu i-am 

trimis la OCPI. Poate nu ați înțeles bine. Este vorba de altceva, nu de avizare proiect. Dânșii s-au 

interesat de contract de arendare. În continuare secretarul general prezintă prevederile Codului civil 

cu privire la reglementarea contractului de arendare. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

     Torma Alexandru                     Lazar Veturia 


