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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.5406/09.06.2022. 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 09.06.2022 în ședința extraordinară de îndată a consiliul local Crasna, ce a fost 

convocat de domnul primar prin Dispoziția nr.241/07.06.2022. 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 14 consilieri, fiind absent 

motivat d-ul consilier Seres Arpad-UDMR, apoi 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 organizării și desfășurării evenimentului ”Ziua 

copiilor” în data de 11.06.2022. 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

2. Diverse. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi 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 organizării și 

desfășurării evenimentului ”Ziua copiilor” în data de 11.06.2022. 

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.57 din data de 09.06.2022 

privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentului ”Ziua copiilor” în data de 

11.06.2022. 

10. Diverse. Se înscrie la cuvânt: domnul Szasz Ferenc. 

Szasz Ferenc: profesorii l-au rugat să spună că  terenul multifunctional este o lucrare foarte proastă. 

Primar: a fost la fața locului, a discutat cu reprezentanții firmei, s-au mai remediat din deficiențe. 

Probleme au apărut din cauza că s-a modificat dimensiunea terenului la presiunea profesorilor. S-a 

lățit terenul și a intrat mult mai mult beton. Denivelările au fost remediate cu beton autonivelant. 

Tor terenul va fi în garanție. Să ridicăm reflectoarele? 

Viceprimar: da, trebuie ridicate. 

Cseke Zoltan: peste tot este ridicat. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

       Kocsis Eva                                  Lazar Veturia 

http://www.primariacrasna.ro/

