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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.6896/29.07.2022. 

 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 29.07.2022 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.293/22.07.2022. 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 11 consilieri, fiind absenți 

motivați consilierii: Ozsvath Ilona – UDMR,  Szasz Ferenc-UDMR, Cseke Zoltan – Ferenc- UDMR 

și 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, cu completare astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind  validarea Dispoziţiei primarului nr.262/06.07.2022  privind aprobarea 

rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022. 

        Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022. 

        Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

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

        Prezintă: Kovacs Istvan - primar     

4. Proiect de hotărâre privind înființarea ca unitate de învățământ antepreșcolar cu personalitate 

juridică în subordinea Consiliului local al comunei Crasna a Creșei ”Raza Soarelui- Napsugár” 

Crasna. 

 Prezintă: Kovacs Istvan - primar     

5.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele 

trei luni. 

 Prezintă: Lazar Veturia- secretar general  

Completare la ordinea de zi: 

6- Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public  cu proiectului ”Creșterea eficientei energetice a infrastructurii de 

iluminat public în Comuna Crasna- Satele Marin, Ratin și Huseni, jud. Sălaj” finanțat de către 

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). 

 Prezintă: Kovacs Istvan - primar     

7. 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  validarea Dispoziţiei 

primarului nr.262/06.07.2022  privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 

2022. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 

http://www.primariacrasna.ro/
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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.67 din data de 29.07.2022 

privind  validarea Dispoziţiei primarului nr.262/06.07.2022  privind aprobarea rectificării 

bugetului Comunei Crasna pe anul 2022. 

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

Comunei Crasna pe anul 2022. 

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

Suto Attila: plata burselor este făcută la zi la Crasna? 

Primar: Da. 

Sîrca Constantin: dacă noi nu vătăm atunci nu se iau banii? Să încercăm. 

Primar: să mergem împotriva ANAF? Sunt multe unități unde nu s-au plătit  bursele. După 

rectificare se va da înapoi. 

Sîrca Constantin: la alte unități s-au mărit bursele. Noi nu, d-ul director nu avrut, noi am rămas fără. 

Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi pentru și 1 

abținere (Suto Attila – UDMR). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.68 din data de 29.07.2022 

privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022. 

3. 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.69 din data de 29.07.2022 

privind aprobarea  decontării unor cheltuieli de deplasare. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind înființarea ca unitate de învățământ 

antepreșcolar cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local al comunei Crasna a Creșei 

”Raza Soarelui- Napsugár” Crasna. 

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

Kiss Istvan: acum ce sumă se va da pe copil? 

Viceprimar: 15000 lei se dă pe copil. 

Sîrca Constantin: de ce nu se înființează două grupe? Sunt mulți copii. 

Primar: Inspectoratul șoclar nu a aprobat mai mult.Înființarea creșei este ceva nou, nu există în județ 

situație asemănătoare. Funcționarea creșei nu este identică cu structura anului școlar, se poate porni 

și mai târziu.  

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.70 din data de 29.07.2022 

privind înființarea ca unitate de învățământ antepreșcolar cu personalitate juridică în 

subordinea Consiliului local al comunei Crasna a Creșei ”Raza Soarelui- Napsugár” Crasna 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a 

Consiliului local pentru următoarele trei luni. 

Secretarul general prezintă raportul. Se solicită propuneri. 

Domnul Bodizs Zoltan îl propune pe domnul Sîrca Constantin. 

Alte propuneri nefiind se supune la vot alegerea domnului Sîrca Constantin în calitatea de 

președinte de ședință pentru următoarele trei luni și se aprobă cu 10 voturi pentru și 1 abținere: Sîrca 

Constantin – PNL. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.71 din data de 29.07.2022 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni. 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind 

creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public  cu proiectului ”Creșterea 

eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Crasna- Satele Marin, Ratin și 

Huseni, jud. Sălaj” finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). 

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.72 din data de 29.07.2022 

privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public  cu proiectului ”Creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat 

public în Comuna Crasna- Satele Marin, Ratin și Huseni, jud. Sălaj” finanțat de către 

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). 

7.Diverse. 

 Domnul primar informează consiliul local cu privire la proiectele selectate prin programul național 

Saligni și sumele alocate, astfel: 

- Pentru retechnologizare și extindere stație de epurare Crasna: 21.667.148,79 lei 

- Extindere apă potabilă și canalizare . 1.946.000 lei 

- Modernizare ulițe în Crasna: 18.970.000 lei 

- Finanțarea drumului Crasna-Marin – Valcău de Jos:63.000.000 lei, proiect al Consiliului 

județean Sălaj 

S-a făcut licitație pentru extinderea rețelei de gaz în Crasna. Sunt două firme care vor face, una din 

Șimleu Silvaniei și una din Zalău. Vor face extindere de rețea, ei trebuie să termine traseul până la 

data de 31 decembrie 2022. Vom discuta cu firmele despre branșamente, vom negocia. Ar fi bine 

ca cetățenii să se branșeze când se face extinderea, nu ulterior. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

       Kocsis Eva                                  Lazar Veturia 


