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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.9376/13.10.2022. 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 13.10.2022 în ședința extraordinară de îndată a consiliul local Crasna, ce a fost 

convocat de domnul primar prin Dispoziția nr.389/12.10.2022. 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:  Kiss Attila- UDMR și Suto Attila – 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 Protocolului de colaborare între UAT COMUNA 

CRASNA și UAT COMUNA MESEȘENII DE JOS  privind realizarea în comun a unor activități 

pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare 

        Prezintă: Kovacs Istvan - primar     

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între UAT COMUNA 

CRASNA și UAT COMUNA VÂRȘOLȚ  privind realizarea în comun a unor activități pentru 

dezvoltarea asistenței medicale comunitare 

        Prezintă : Kovacs Istvan - primar     

Completare la ordinea de zi: 

 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea depunerii proiectului “ Renovarea energetica a Spitalului 

comunal 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  

Diverse. 

Alte propuneri nefiind 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 Protocolului 

de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și UAT COMUNA MESEȘENII DE JOS  privind 

realizarea în comun a unor activități pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 

Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi. 
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Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.97 din data de 13.10.2022 

privind  aprobarea Protocolului de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și UAT 

COMUNA MESEȘENII DE JOS  privind realizarea în comun a unor activități pentru 

dezvoltarea asistenței medicale comunitare. 

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

între UAT COMUNA CRASNA și UAT COMUNA VÂRȘOLȚ  privind realizarea în comun a 

unor activități pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare. 

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.98 din data de 13.10.2022 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între UAT COMUNA CRASNA și UAT 

COMUNA VÂRȘOLȚ  privind realizarea în comun a unor activități pentru dezvoltarea 

asistenței medicale comunitare. 

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

“Renovarea energetica a Spitalului comunal 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.  

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.99 din data de 13.10.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului “ Renovarea energetica a Spitalului comunal 

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

fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia. 

4. Diverse:  se înscrie la cuvânt domnul primar Kovacs Istvan și doamna Ozsvath Ilona. 

Domnul primar informează consiliul local despre faptul că, azi s-a început extinderea gazului pe 

str. Marinului, am terminat străzile Valcăului, de Jos, de Sus, Vîrșolțului, Fîntânii, Speranței. Va 

veni un specialist, să vedem unde punem conducta de gaz. Asta este Lotuul II. La Lotul I nu se 

lucrează, am discutat cu directorul  Premier Energy de la București, ne-am înțeles să dea și Lotul I 

la firma care execută Lotul II, la cel care lucrează. Prima firmă nu lucrează. Se va trimite la Lotul 

II și celelalte străzi. Vor fi străzi mai mici are nu sunt incluse în niciun lot și mai sunt și locuri  unde 

nu s-a măsurat bine și este lipsă, acolo vom pune noi, Comuna Crasna, conducta. Dorim să terminăm 

cu toate străzile. Am discutat cu directorul de la Premier, de posibilitatea  în timp a extinderii rețelei 

la Marin, dacă nu ar fi bine să punem acum o cunductă, a spus că dacă se va extinde, se face de la 

Stația de distribuție și pentru celelalte sate. Azi va veni proiectantul pentru pistele de biciclete. 

Valoarea totală a proiectului este plafonat, dacă Comuna Crasna are 7,5 km pista de bicicletă, atunci 

vom începe cu str. Ciucei, str. Vîrșolțului, str. Alszeg. Acum s-au cerut clarificări pentru proiectul 

cu clădirile școlii. 

Ozsvath Ilona: duminică de la ora 15,00 se organizează un spectacol Gala tinerelor talente. Cu 

ocazia Zilelor Crasnei nu am avut ocazia să prezentăm copii noștri talentați, sunt care cântă la 

diferite instrumente, soliști, care fac teatru sau recital de poezie. Vă invit să veniți să-i vedeți. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

Sîrca Constantin                                  Lazar Veturia 


