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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.9155/06.10.2022. 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 06.10.2022 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.381/29.09.2022. 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 13 consilieri, fiind absenți 

motivați consilierii:   Ozsvath Ilona- 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 completări,  astfel: 

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

Prezintă: Nemeth Annamaria - contabil  

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Asociația 

Vânătorilor Meseș Zalău, gestionarul Fondului Cinegetic nr.21 Crasna și Consiliul local al comunei 

Crasna, județul Sălaj 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

3. Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

4.Proiect de hotărâre pentru completarea art.2 și modificarea art.5 al  Hotărârii consiliului local 

nr.52/12.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiţii„Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna 

Crasna”, județul Sălaj 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia 

„Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj” 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic,  a indicatorilor tehnico-economici și a 

devizului general  pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea apa potabilă și extindere rețea 

canalizare cu racorduri menajere în comuna Crasna”, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul „GRĂDINIȚA CU 

PROGRAM PRELUNGIT, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

8.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni 

Prezintă: Lazar Veturia – secretar general 
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Completare la ordinea de zi: 

 9. Proiect de hotărâre privind  completarea  Anexei  A la Contractual de delegare a gestiunii directe 

pentru SC CRASNA SERV SRL aprobate prin anexa 2 la Hotărârea consiliului local 

nr.31/14.04.2022, cu modificările și completările ulterioare 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. 

CRASNA SERV  S.R.L. 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. 

CRASNA PREST S.R.L. 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor actualizate pentru activităţile prestate de S.C. 

CRASNA SERV  CONSTRUCT S.R.L. 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

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

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii dereptului de proprietate publică a comunei 

Crasna, județul Sălaj asupra unui imobil  

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

15. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 al Hotărârii consiliului local nr.60/ 

26.11.2019 privind darea în administrare a unităților de învățământ  proprietate publică și privată a 

comunei Crasna, județul Sălaj, către Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu completări 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.  

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.82 din data de 06.10.2022 

privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022. 

2. Se trece la următorul punct:  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 

colaborare între Asociația Vânătorilor Meseș Zalău, gestionarul Fondului Cinegetic nr.21 Crasna și 

Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj. 

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

Szasz Ferenc: cum putem să obligăm să despăgubească oamenii? 

Primar: s-au dat despăgubiri și anul acesta. Comisia stabilește despăgubirea. 

Szasz Ferenc: ce va fi cu ciobanii care merg pe miriște? Vor fi probleme serioase cu vânătorii. 

Ciobanii au fost înștiințați că dacă întră fără contract pe teren, vor lua oile. 

Primar: trebuie să reclame la Poliție. 

Sîrca Constantin: este lege care reglementează perioada  de interzicere a pășunatului oilor, pe asta 

se bazează vânătorii. 

Szasz Ferenc: în miriști care este a numănui? 

Sîrca Constantin: este zona de protecție a fondului de vînătoare. 

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.83 din data de 06.10.2022 

privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Asociația Vânătorilor Meseș 

Zalău, gestionarul Fondului Cinegetic nr.21 Crasna și Consiliul local al comunei Crasna, 

județul Sălaj. 

3.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare. 
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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.84 din data de 06.10.2022 

privind decontarea unor cheltuieli de deplasare. 

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

Hotărârii consiliului local nr.52/12.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului 

și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii„Construcție hală 

agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul 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.85 din data de 06.10.2022 

pentru completarea art.2 și modificarea art.5 al  Hotărârii consiliului local nr.52/12.05.2022 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor 

în vederea executării obiectivului de investiţii„Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, 

comuna Crasna”, județul Sălaj. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatei tehnico-

economica pentru investitia „Construcție hală agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, 

județul 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.86 din data de 06.10.2022 

privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia „Construcție hală 

agroalimentară în sat Crasna, comuna Crasna”, județul Sălaj”. 

6.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic,  a 

indicatorilor tehnico-economici și a devizului general  pentru obiectivul de investiții „Extindere 

rețea apa potabilă și extindere rețea canalizare cu racorduri menajere în comuna Crasna”, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului . 

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.87 din data de 06.10.2022 privind 

aprobarea proiectului tehnic,  a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general  pentru 

obiectivul de investiții „Extindere rețea apa potabilă și extindere rețea canalizare cu 

racorduri menajere în comuna Crasna”, aprobat pentru finanțare prin Programul național 

de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului . 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la 

obiectivul „GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, localitatea Crasna, comuna Crasna, 

județul 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.88 din data de 06.10.2022 

privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul „GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”. 

8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 

următoarele trei luni. 

Secretarul general rezintă raportul. În continuare se solicită propuneri. 

Domnul Suto Attila îl propune pe domnul Szasz Ferenc. 
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Alte propuneri nefiind se supune la vot propunerea făcută și se aprobă cu 12 voturi pentru 

și 1 abținere. (Szasz Ferenc- UDMR). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.89 din data de 06.10.2022 

privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni. 

9.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  completarea  Anexei  A la Contractual 

de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA SERV SRL aprobate prin anexa 2 la Hotărârea 

consiliului local nr.31/14.04.2022, cu modificările și completările ulterioare. 

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.90 din data de 06.10.2022 

privind  completarea  Anexei  A la Contractual de delegare a gestiunii directe pentru SC 

CRASNA SERV SRL aprobate prin anexa 2 la Hotărârea consiliului local nr.31/14.04.2022, 

cu modificările și completările ulterioare. 

10.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifelor pentru 

activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV  S.R.L. 

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.91 din data de 06.10.2022 

privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV  

S.R.L. 

11. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifelor pentru 

activităţile prestate de S.C. CRASNA PREST S.R.L. 

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.92 din data de 06.10.2022 

privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA PREST 

S.R.L. 

12. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor actualizate pentru 

activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV  CONSTRUCT S.R.L. 

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.93 din data de 06.10.2022 

privind aprobarea tarifelor actualizate pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV  

CONSTRUCT S.R.L. 

13. 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.94 din data de 06.10.2022 

aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare. 

14. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii dereptului de 

proprietate publică a comunei Crasna, județul Sălaj asupra unui imobil . 

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.95 din data de 06.10.2022 

privind aprobarea dobândirii dereptului de proprietate publică a comunei Crasna, județul 

Sălaj asupra unui imobil . 

15. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 al Hotărârii 

consiliului local nr.60/ 26.11.2019 privind darea în administrare a unităților de învățământ  

proprietate publică și privată a comunei Crasna, județul Sălaj, către Liceul Tehnologic ”Cserey-

Goga” Crasna. 



Intern 

 

 
5 

 

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.96 din data de 06.10.2022 

privind completarea anexei nr.1 al Hotărârii consiliului local nr.60/ 26.11.2019 privind darea 

în administrare a unităților de învățământ  proprietate publică și privată a comunei Crasna, 

județul Sălaj, către Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna. 

16. Diverse:  se înscrie la cuvânt domnul primar Kovacs Istvan. 

Domnul primar informează consiliul local despre faptul că, în 22 octombrie2022 se va organiza un 

eveniment sportiv împreună cu Fundația Bucuria în Mișcare, care a ales comuna Crasna din județul 

Sălaj. Vom lărgi programul lor cu fotbal și tenis de masă. Vom vedea câte echipe  se vor înscrie, 

copii, adulți, va fi o zi de sport. Pe 16 octombrie vom  face program  de cultură. Pentru aceste 

evenimente vom cere sponsorizări. 

La PNRR apare linia C10 și C5. La blocuri se va deschide iar programul și la iluminat public. Mâine 

se deschide linia pentru piste de biciclete. M-am înțeles cu o firmă de consultanță din București, 

vor veni, se va da un milion de lei pe 1 km de pistă de biciclete noi. Propunem drumul Ciucei, să 

închidem șanțul, să facem piste peste șanț, și la Alszeg, str. Vîrșolțului vreo 4 km. Am avut și planuri 

pe dig, dar Apele Române  vor depune proiect propriu pentru piste de biciclete. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

Sîrca Constantin                                  Lazar Veturia 


