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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.6067/29.06.2022. 

 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 29.06.2022 în ședința extraordinară de îndată a consiliul local Crasna, ce a fost 

convocat de domnul primar prin Dispoziția nr.251/27.06.2022. 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 13 consilieri, fiind absenți 

motivați d-nii consilieri Vincze Alexandru – UDMR și Szasz Ferenc-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, cu completare astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului  bugetar pe anul 

2021 

Prezintă: Nemeth Annamaria - contabil 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin 

financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2022, cultelor religioase recunoscute de 

lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile 

din bugetul local  pentru  „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2022 

și aprobarea Programului pentru anul  2022 a activităților cu finanțare nerambursabilă de la bugetul 

local în vederea susținerii activității de tineret   

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea decontării unei  sume  din cheltuieli de instruire al elevilor 

din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna  

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “ Renovarea energetică a Căminului 

Cultural din comuna Crasna”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect, a 

notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

6.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul 

Prefectului Județului Sălaj 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată inchirierii, 

între Pap David  și o locuință vacantă și încheierea de contract de închiriere 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri 

în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

Completare la ordinea de zi: 

http://www.primariacrasna.ro/
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9.- Proiect de hotărâre privind  actualizarea Structurii organizatorice al Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență Crasna . 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

10. Diverse.  

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

Domnul consilier Bartha Francisc: anunță consiliul local că are un interes personal la punctul 

6 de pe ordinea de zi, este vorba de un teren de sub imobilul proprietate personală împreună cu 

soția.  

În temeiul art.228 alin.(3) din OUG nr.57/2019 consilierul local nu mai este luat în calcul la 

cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interrul și nu 

are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

 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 contului anual 

de încheiere a exerciţiului  bugetar pe anul 2021 

Doamna Nemeth Annamaria 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.58 din data de 29.06.2022 

privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului  bugetar pe anul 2021. 

2. Se trece la următorul punct:  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2022, 

cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna 

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.59 din data de 29.06.2022 

privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la 

bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2022, cultelor religioase recunoscute de lege, 

care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna. 

3. Se trece la următorul punct: . Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului pentru acordarea 

finanţărilor nerambursabile din bugetul local  pentru  „Promovarea sportului de performanță în 

comuna Crasna” în anul 2022 și aprobarea Programului pentru anul  2022 a activităților cu finanțare 

nerambursabilă de la bugetul local în vederea susținerii activității de tineret   

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

Katona Ibolya: a citit proiectul de hotărâre și pentru sport  este suma de 60.000 iar pentru tineret 

25.000. Propune modificarea sumei pentru tineret la 30.000 pentru că merită, lucrează foarte mult. 

Nemeth Annamaria: nu avem aprobat în buget suma mai mare la tineret. 

Sîrca Constantin: la sport sunt și echipele de fotbal. Nu putem tăia de la sport să dăm la tineret. 

Katona Ibolya: nici nu am spus asta, dar si tineretul merită suma de 30.000 lei.  

Nemeth Annamaria: trebuie rectificat bugetul. 

Katona Ibolya: Dacă nu este buget să revenim la acest capitol după rectificare. 

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

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.60 din data de 29.06.2022 

privind  aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul 

local  pentru  „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2022 și 

aprobarea Programului pentru anul  2022 a activităților cu finanțare nerambursabilă de la 

bugetul local în vederea susținerii activității de tineret .  

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  aprobarea decontării unei  sume  din 

cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna . 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 
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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.61 din data de 29.06.2022 

privind  aprobarea decontării unei  sume  din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul 

Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna . 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “ 

Renovarea energetică a Căminului Cultural din comuna Crasna”, a descrierii sumare a investitiei 

propuse a fi realizata prin proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente 

acestuia. 

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

Ozsvath Ilona. Intră și iluminatul? 

Primar : da. 

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

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.62 din data de 29.06.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului “ Renovarea energetică a Căminului Cultural din 

comuna Crasna”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect, a notei 

de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia. 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a 

unui teren prin Ordinul Prefectului Județului 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.63 din data de 29.06.2022 

privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren prin Ordinul Prefectului 

Județului Sălaj. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru 

tineri, destinată inchirierii, între Pap David și o locuință vacantă și încheierea de contract de 

închiriere. 

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.64 din data de 29.06.2022 

privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată inchirierii, între Pap David  

și o locuință vacantă și încheierea de contract de închiriere. 

8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de repartizare 

a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

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.65 din data de 29.06.2022 

privind aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de 

închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  actualizarea Structurii organizatorice al 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Crasna. 

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.66 din data de 29.06.2022 

privind  actualizarea Structurii organizatorice al Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență Crasna. 

10. Diverse: se înscrie la cuvânt doamna Ozsvath Ilona. 

Ozsvath Ilona: la sfârșitul de săptămână trecută grupa de teatru Tinikomediasok a participat la 

Adacs la Karpatalja, la Festivalul teatrului amator unde au obținut Distincția de Bronz din partea 

specialistilor. La Festival au fost participanți între vârsta de 5 – 65 ani. Au participat și personae cu 

dizabilități. A fost o experiență de neuitat. Trebuie sprinijiți copii, ei sunt ambasadorii noștri. 
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Informează Consiliul local despre faptul că elevii noștri au obținut rezultate bune la examenul de 

bacalaureat. Încă suntem în perioada soluționării contestațiilor. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

       Kocsis Eva                                  Lazar Veturia 


