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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.11042/03.11.2021. 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 03.11.2021 în ședința extraordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat 

de domnul primar prin Dispoziția nr.480/28.10.2021. 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 d-na Lazar Veturia, constată 

că din totalul de 15 consilieri locali în funcție sunt prezenți 14 consilieri, fiind absent motivat domnul 

Bodizs Zoltan (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, astfel: 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, 

pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE CINCI PODURI IN LOCALITATEA MARIN, 

COMUNA CRASNA, JUD.SĂLAJ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

           Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru 

obiectivul de investiții „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE HUSENI-BIC SI RATIN-

BIC IN COMUNA CRASNA, JUD.SĂLAJ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel 

Saligny” 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Crasna în 

Comisia de evaluare a probei de interviu privind  organizarea și desfășurarea concursului pentru 

ocuparea funcțiilor de director si director adjunct al Liceului Tehnologic ”Cserey- Goga” Crasna  

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare  

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

5. Diverse.  

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

În continuare președintele de ședință, domnul consilier Suto Attila, preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii 

de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE CINCI 

PODURI IN LOCALITATEA MARIN, COMUNA CRASNA, JUD.SĂLAJ”, prin Programul 

Național de Investiții „Anghel Saligny” 

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

Szasz Ferenc: sunt toate în Marin? 

Primar: da, nu sunt poduri noi, sunt poduri mici. 

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.96 din data de 03.11.2021 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de 
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investiții ”CONSTRUIRE CINCI PODURI IN LOCALITATEA MARIN, COMUNA 

CRASNA, JUD.SĂLAJ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

2. Se trece la următorul punct: . Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE DRUMURI 

COMUNALE HUSENI-BIC SI RATIN-BIC IN COMUNA CRASNA, JUD.SĂLAJ”, prin 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

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.97 din data de 03.11.2021 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții 

„ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE HUSENI-BIC SI RATIN-BIC IN COMUNA 

CRASNA, JUD.SĂLAJ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local al comunei Crasna în Comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și 

desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct al Liceului 

Tehnologic ”Cserey- Goga” Crasna  

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În continuare se solicită propuneri. 

Kocsis Eva o propune pe doamna Ozsvath Ilona. 

Domnul primar arată cu nu ar fi bine să fie o persoană angajată din cadrul școlii. Se renunță la 

propunere. 

Domnul Kiss Istvan  propune pe doamna Katona Ibolya. 

Se supune la vot propunerea făcută și se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere (Katona 

Ibolya-UDMR). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.98 din data de 03.11.2021 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Crasna în Comisia de 

evaluare a probei de interviu privind  organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea 

funcțiilor de director si director adjunct al Liceului Tehnologic ”Cserey- Goga” Crasna. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli de 

deplasare. 

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.99 din data de 03.11.2021 

privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare. 

5. Diverse: se înscriu la cuvânt: domnul primar și doamna Ozsvath Ilona. 

Domnul primar prezintă domniilor consilieri proiectul Substației de Ambulanță Sălaj. 

Kiss Istvan: cu drumul de acces s-a clarificat? 

Primar: din punct de vedere legal nu avem neclaritate. Terenul aparține Comunei Crasna. 

 Ozsvath Ilona: în legătură cu Festivalul Internațional de Teatru Amator Kotsi Patko Janos și 

Workshop Teatral la Derecske  din Ungaria, informează consilierii că a fost foarte bine, au mers cu 

teste și cu certificate verde. Au lucrat cu 5 actori emeriți și regizori, așa mare succes am avut că a 

trebuit să prezentăm de două ori piesa Toldi. Elevii noștri au fost adevărați eroi, diplomați ai 

Crasnei și al culturii. Nu-i totuna cum prezentăm comuna. Mulțumește pentru sprijinul acordat. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

     Suto Attila                                  Lazar Veturia 


