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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.4742/12.05.2022. 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 12.05.2022 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.207/05.05.2022. 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 13 consilieri, fiind absenți 

motivați  consilierii Seres Arpad-UDMR și Kiss Attila - UDMR, apoi declară constituirea legală a 

ședinței. 

 În continuare secretarul general supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare, 

care se aprobă cu 12 voturi pentru și 1 abținere Sîrca Constantin-PNL.  

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

a ședinței, cu completări, astfel: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între COMUNA CRASNA, prin Consiliul Local 

al COMUNEI CRASNA şi Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea -Ciuc, în vederea 

amenajării și exploatării unui teren de sport cu gazon artificial,  nocturnă și peluză, situat în comuna 

Crasna, sat. Crasna nr.853, jud. Sălaj 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

2.Proiect de hotărâre privind completarea  Anexei  A la Contractul de delegare a gestiunii directe 

pentru SC CRASNA SERV SRL aprobat prin Hotărârea consiliului local nr.31/14.04.2022. 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

3.Proiect de hotărâre privind completarea  Anexei  A la Contractul de delegare a gestiunii directe 

pentru SC CRASNA PREST SRL, aprobat prin Hotărârea consiliului local Crasna nr.39/14.04.2022 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului orar al compensației acordate voluntarilor 

pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

5. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii„Construcție hală 

agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

Completare la ordinea de zi: 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Actualizare în format digital/GIS a Planului 

Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Comunei 

Crasna în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

7.Proiect de hotărâre privind reamplasarea și diminuarea suprafeței  unui imobil 

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 
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scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

EDUCAȚIONALE IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ”  

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „REALIZARE PISTA DE BICICLETE ÎNTRE 

LOCALITĂȚILE CRASNA ȘI RATIN din COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ”  în cadrul 

PNRR/Componenta C10 – Fondul Local, Obiectivul de investiții- I. 1.4: Asigurarea infrastructurii 

pentru transportul verde pentru biciclete la nivel local/metropolitan și a cheltuielilor aferente acestui 

proiect 

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, doamna consilier Kocsis Eva, preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

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

COMUNA CRASNA, prin Consiliul Local al COMUNEI CRASNA şi Asociaţia Futball Klub 

Csikszereda –Miercurea -Ciuc, în vederea amenajării și exploatării unui teren de sport cu gazon 

artificial,  nocturnă și peluză, situat în comuna Crasna, sat. Crasna nr.853, jud. Sălaj. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În continuare se trece la discuții. 

Kiss Istvan: ce utilități trebuie să asigurăm? 

Primar: electricitate avem acolo, apă. În prima fază este vorba numai de peluză, tribună. 

Szasz Ferenc:am citit că întreținerea va fi a consiliului local. 

Primar: da, după finalizare se va da la FK Crasna. 

Sîrca Constantin: acest contract este între primărie și Fotbal Klub Csikszereda. După finalizare se 

va preda la Fotbal Klub Crasna. Acolo mai scrie de fructele bunului. Să fim atenți când se face 

contractul cu FK Crasna.  

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.48 din data de 12.05.2022 

privind aprobarea asocierii între COMUNA CRASNA, prin Consiliul Local al COMUNEI 

CRASNA şi Asociaţia Futball Klub Csikszereda –Miercurea -Ciuc, în vederea amenajării și 

exploatării unui teren de sport cu gazon artificial,  nocturnă și peluză, situat în comuna 

Crasna, sat. Crasna nr.853, jud. Sălaj. 

2. Se trece  la următorul punct: Proiect de hotărâre privind completarea  Anexei  A la Contractul de 

delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA SERV SRL aprobat prin Hotărârea consiliului 

local nr.31/14.04.2022. 

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.49 din data de 12.05.2022 

privind completarea  Anexei  A la Contractul de delegare a gestiunii directe pentru SC 

CRASNA SERV SRL aprobat prin Hotărârea consiliului local nr.31/14.04.2022. 

3. Se trece  la următorul punct: Proiect de hotărâre privind completarea  Anexei  A la Contractul de 

delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA PREST SRL, aprobat prin Hotărârea consiliului 

local Crasna nr.39/14.04.2022. 

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.50 din data de 12.05.2022 

privind completarea  Anexei  A la Contractul de delegare a gestiunii directe pentru SC 

CRASNA PREST SRL, aprobat prin Hotărârea consiliului local Crasna nr.39/14.04.2022. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului orar al 

compensației acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte 

activități prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. 
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Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În continuare se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: se reține CAS, CASS din sumă? 

Secretar general: este o compensație, cred că se reține impozitul, statele se întocmesc la 

contabilitate. 

 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.51 din data de 12.05.2022 

privind aprobarea cuantumului orar al compensației acordate voluntarilor pentru timpul 

efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării 

Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii„Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj. 

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.52 din data de 12.05.2022 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor 

în vederea executării obiectivului de investiţii„Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, 

comuna Crasna”, județul Sălaj. 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Actualizare în 

format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism 

(R.L.U.) ale Comunei Crasna în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor 

aferente acestui proiect. 

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.53 din data de 12.05.2022 

privind aprobarea proiectului: „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic 

General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Comunei Crasna în 

cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind reamplasarea și diminuarea suprafeței 

unui imobil. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În continuare trece la discuții. 

Sîrca Constantin: Primăria nu poate plăti un ar? Să cumpărăm terenul. Și eu când am cumpărat 

terenul la măsrători nu a ieșit suprafața din acte. 

Primar: ei sunt deschiși, și ei vor să vândă. Noi oricum repoziționăm drumul, pentru cumpărare 

oricum trebuie făcut un raport de evaluare pentru preț. 

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.54 din data de 12.05.2022 

privind reamplasarea și diminuarea suprafeței unui imobil. 

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 

”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN COMUNA CRASNA, 

JUDETUL SALAJ”. 

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.55 din data de 12.05.2022 

privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de 
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Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de 

garanție pentru realizarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

EDUCAȚIONALE IN COMUNA CRASNA, JUDETUL SALAJ”.  

9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „REALIZARE 

PISTA DE BICICLETE ÎNTRE LOCALITĂȚILE CRASNA ȘI RATIN din COMUNA 

CRASNA, județul SĂLAJ” în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local, Obiectivul de 

investiții- I. 1.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde pentru biciclete la nivel 

local/metropolitan și a cheltuielilor aferente acestui proiect. 

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.56 din data de 12.05.2022 

privind aprobarea proiectului: „REALIZARE PISTA DE BICICLETE ÎNTRE 

LOCALITĂȚILE CRASNA ȘI RATIN din COMUNA CRASNA, județul SĂLAJ”  în cadrul 

PNRR/Componenta C10 – Fondul Local, Obiectivul de investiții- I. 1.4: Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde pentru biciclete la nivel local/metropolitan și a 

cheltuielilor aferente acestui proiect. 

10. Diverse. Se înscriu la cuvânt: doamna Ozsvath Ilona și domnul Szasz Ferenc. 

Ozsvath Ilona: informează consiliului local de rezultatele obținute de elevii liceului din Crasna la 

Olimpiada Națională la limba maghiară, care au fost pregătiți de d-na prof. Kiss Imola: eleva Pap 

Maria cls. A IX-a B a obținut mențiune și premiu special, Jonas Szilvia cls. X-B, a obținut mențiune 

și premiu special și Vekas Zselyke pentru participare. O altă problemă aduce în fața consiliului 

local: gardul viu din fața poștei, care este uscată ar trebui scoasă. În curte se fac amenajări, vor fi și 

flori? 

Viceprimar: da, vor fi și flori. 

Ozsvath Ilona: ne pregătim de final de an cu clasele terminale pe data de 27 mai, vă invit să-i vedeți. 

La terenul de sport se va ține partea mare cu publicul. 

Szasz Ferenc:  săptămâna asta am lucrat la Ratin, bătrânii au spus că s-a promis că va fi asigurat un 

transport din Ratin la Crasna cel puțin în ziua de marți. Dacă am putea să facem ceva, știu că nu 

este ușor. La Ratin țiganii încep să fie agresivi. Și de la Huseni este nevoie de transport. 

Sîrca Constantin: am propus de mai multe ori, ca primaria să cumpere un microbuz, să nu tot plătim 

transportul. 

Szasz Ferenc: două persoane au spus că sâmbăta nu au acces la sala de sport, și s-au dus la Valcău 

unde plătesc doar 40 de lei. 

Sîrca Constantin: chiria noi am stabilit-o la 70 de lei.  

Bodizs Zoltan: nu este nimeni de serviciu sâmbăta și duminica, nici la caserie. Dacă ar fi cineva să 

deschidă și să închidă sala. La Valcău este angajat un om pe post de administrator sala de sport, 

care se ocupă doar de sală. 

Primar: vom asigura cu pompierul de serviciu. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

       Kocsis Eva                                  Lazar Veturia 


