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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.7711/29.08.2022. 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 29.08.2022 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 12 consilieri, fiind absenți 

motivați consilierii: Bartha Francisc -UDMR,  Katona Ibolya- UDMR și Kiss Istvan- 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 organizării evenimentului Zilele Crasnei şi 

participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar     

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de 

colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a evenimentului cultural Zilele Crasnei 

ce vor avea loc în perioada 3-4 septembrie 2022 

 Prezintă: Kovacs Istvan - primar     

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit 

sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie) 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar     

4. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu titlu gratuit formulată de Boga 

Tamas Laszlo și David Erzsebet Marta, având ca obiect un teren cu destinaţia de drum public  

Prezintă: Kovacs Istvan - primar     

Completare la ordinea de zi: 

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

 Prezintă: Kovacs Istvan - primar     

6. Diverse.  

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

 În continuare președintele de ședință, domnul consilier Sîrca Constantin, preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

http://www.primariacrasna.ro/
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1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării 

evenimentului Zilele Crasnei şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În continuare prezintă programul 

evenimentului, precizează că după calculele efectuate la contabilite ar putea fi suficient participarea 

consiliului local cu suma de 40.000 lei, în acest an nu vor fi sponsorizări, în viitor se va organiza 

un eveniment sportiv de una, două zile, pentru care se va organiza sponsorizare.  Ca să nu apară 

probleme și cu asigurarea masei invitaților la inaugurarea grădiniței cu program prelungit , propune 

suma de 60.000 de lei . 

Se supune la vot suma de 60.000 lei contribuția consiliului local la finanțarea Zilelor Crasnei 

și se aprobă în unanimitate de voturi. 

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.73 din data de 29.08.2022 

privind  aprobarea organizării evenimentului Zilele Crasnei şi participarea Consiliului local 

Crasna la finanţarea acestor activităţi. 

2. Se trece la următorul punct:  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Comuna 

Crasna a unui Acord de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a evenimentului 

cultural Zilele Crasnei ce vor avea loc în perioada 3-4 septembrie 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.74 din data de 29.08.2022 

privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în vederea 

organizării în Comuna Crasna a evenimentului cultural Zilele Crasnei ce vor avea loc în 

perioada 3-4 septembrie 2022. 

3. Se trece la următorul punct:  Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume pentru 

perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie). 

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

Suto Attila: propune majorarea sumei cu 50 de lei. 

Se supune la vot suma de 350 lei și se aprobă în unanimitate de voturi. 

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.75 din data de 29.08.2022 

privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în 

acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie). 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu titlu 

gratuit formulată de Boga Tamas Laszlo și David Erzsebet Marta, având ca obiect un teren cu 

destinaţia de drum public.  

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. Discuții nefiind se supune la vot proiectul de 

hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru și 1 abținere (Bodizs Zoltan -UDMR). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.76 din data de 29.08.2022  

privind acceptarea ofertei de donaţie cu titlu gratuit formulată de Boga Tamas Laszlo și David 

Erzsebet Marta, având ca obiect un teren cu destinaţia de drum public. 
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5. 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.77 din data de 29.08.2022 

privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare. 

6.Diverse: Se înscriu la cuvânt domnul primar Kovacs Istvan și domnul consilier Szasz Ferenc. 

Primar: în data de 3 septembrie ora 11, 00 se ține inaugurarea Grădiniței cu program prelungit. 

Suntem pe ultimele 100 m. Dulapurile, mobilierul se asamblează, se pun perdelele. Pentru locul de 

joc ajunge azi un lot, mobilierul de bucătărie sosește, a fost perioada concediilor și la firme, din 

cauza asta au întârziat achizițiile. Am trimis invitațiile, va participa domnul vicepremier Kelemen 

Hunor, conducerea Consiliului județean, a Prefecturii, instituțiilor publice județene.  Copii vor 

prezenta un spectacol, apoi va vea loc un prânz la căminul cultural. 

În continuare informează consiliul local că, s-a reușit depunerea proiectului pentru extinderea 

iluminatului public. Liceul tehnologic ”Cserey-Goga” intră în programul masa caldă pentru elevi. 

Szabo Ferenc: unde o să mănânce? 

Primar: în sala de mese sau la Cămin Cultural.  

Szasz Ferenc: albia Văii Crasna să fie aranjată, este chiar în centrul localității. Trebuie să vorbim 

cu Apele Române. 

Primar: am discutat cu Crasna Serv, vom face un acord. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

Sîrca Constantin                                  Lazar Veturia 


