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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.7997/07.09.2022. 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 07.09.2022 în ședința extraordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat 

de domnul primar prin Dispoziția nr.326/02.09.2022. 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:   Katona Ibolya- UDMR, Szasz Ferenc- UDMR, Seres Arpad – UDMR și 

Vincze Alexandru – 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 rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector   

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, a 

tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al 

comunei Crasna   

Prezintă: Boldizsar Maria – referent 

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

Prefectului Județului Sălaj 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

4  .Proiect de hotărâre  pentru completarea art.2 și art.5 al Hotărării consiliului local Crasna 

nr.53/12.05.2022 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 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

5.Diverse.  

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

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

lucrărilor ședinței. 

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

bugetului Comunei Crasna pe anul 2022. 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. Se trece la discuții. 

Suto Attila: odată a trebuit să returnăm banii pentru burse și era vorba că vom primi înapoi. 

Nemeth Annamaria: am primit acum, s-au retras 47 mii lei și am primit acum 90 mii lei, dar nici 

așa nu avem asiguart pe tot anul. 
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 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.78 din data de 07.09.2022 

privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022. 

2. Se trece la următorul punct:  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2023, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public 

şi privat al comunei Crasna . 

Doamna Boldizsar Maria prezintă raportul. Se trece la discuții. 

Primar: de acum valorile clădirilor se iau de la  Camera Notarilor publici. Dacă ne referim la valorile 

care s-au luat în considerare pentru despăgubiri la autostradă, sumele sunt foarte mici. 

Sîrca Constantin: clădiri în chirie avem? 

Boldizsar Maria: da, la Royal și la Transilvania mecanica. 

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.79 din data de 07.09.2022 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, a tarifelor şi chiriilor pentru 

administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna. 

3. 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.80 din data de 07.09.2022 

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

Județului Sălaj. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre  pentru completarea art.2 și art.5 al Hotărării 

consiliului local Crasna nr.53/12.05.2022 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. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. Se trece la discuții. 
Bartha Francisc: sunt făcute proiectele? 

Primar: nu avem , am depus proiectul, firma RAUN din Cluj va lucra. 

Bartha Francisc: să avem grijă, să nu avem probleme în viitor. 

Sîrca Constantin: este vorba de PUG în format digital, noi trebuie să aprobăm PUG -ul din 10 în 10 

ani, noi vom modifica când va fi cazul. Noi aprobăm realizarea PUG- ului în format digital. 

Primar: va fi o muncă foarte mare, vom discuta împreună. 

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.80 din data de 07.09.2022 

pentru completarea art.2 și art.5 al Hotărării consiliului local Crasna nr.53/12.05.2022 

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. 

5. Diverse: nu se înscrie nimeni la cuvânt. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

Sîrca Constantin                                  Lazar Veturia 


