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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.11.100/29.11.2022. 

 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 29.11.2022 în ședința extraordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat 

de domnul primar prin Dispoziția nr.444/22.11.2022. 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 14 consilieri, fiind absent 

motivat domnul consilier Sîrca Constantin – PNL,  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: Kovacs Istvan - primar 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și 

elevilor Liceului Tehnologic "Cserey-Goga" Crasna, județul Sălaj, în cadrul continuării 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de 

unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobat prin O.U.G. nr. 105 / 2022, cu modificările și 

completările ulterioare 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Crasna și 

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico - economice pentru lucrări de 

investiţii de interes local 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico - economice pentru lucrări de 

investiţii de interes local 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

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

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

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

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2023 al Comunei Crasna 

aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, Înlocuire 

si Dezvoltare 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

9. Proiect de hotărâre privind participarea la Programul "Prima conectare la sistemul public de 

alimentare cu apă şi/sau de canalizare" finantat din fondurile europene aferente Planului național 

de redresare și reziliență (PNRR), componenta C1-Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea 

conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente 
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Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru  anul școlar 2022-2023  burse de merit, burse de 

studiu și burse sociale  pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna 

Crasna, judeţul Sălaj 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

11. Diverse.  

Alte propuneri nefiind se supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă în unanimitate de 

voturi. 

 În continuare președintele de ședință, domnul consilier Szasz Ferenc, preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Comunei Crasna pe anul 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.112 din data de 29.11.2022 

privind rectificarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2022. 

2. Se trece la următorul punct:  Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar 

acordat preșcolarilor și elevilor Liceului Tehnologic "Cserey-Goga" Crasna, județul Sălaj, în cadrul 

continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 

450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobat prin O.U.G. nr. 105 / 2022, cu 

modificările și completările ulterioare 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În completare spune că, în Consiliul de 

administrație a Liceului s-a hotărât să se servească felul doi, să nu fie supă. 

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.113 din data de 29.11.2022 

privind  aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Liceului 

Tehnologic "Cserey-Goga" Crasna, județul Sălaj, în cadrul continuării Programului-pilot de 

acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ 

preuniversitar de stat, aprobat prin O.U.G. nr. 105 / 2022, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

Comuna Crasna și MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS). 

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.114 din data de 29.11.2022 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Crasna și MINISTERUL 

MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS). 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii tehnico - 

economice pentru lucrări de investiţii de interes local 

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.115 din data de 29.11.2022 

privind aprobarea unei documentaţii tehnico - economice pentru lucrări de investiţii de 

interes local. 

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

unei documentaţii tehnico - economice pentru lucrări de investiţii de interes local 

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.116 din data de 29.11.2022 

privind aprobarea unei documentaţii tehnico - economice pentru lucrări de investiţii de 

interes local. 
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6. 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.117 din data de 29.11.2022 

privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare. 

7. 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.118 din data de 29.11.2022 

privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare. 

8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții pentru 

anul 2023 al Comunei Crasna aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din 

Fondul Întreținere, Înlocuire si Dezvoltare. 

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.119 din data de 29.11.2022 privind 

aprobarea planului de investiții pentru anul 2023 al Comunei Crasna aferent activelor date 

în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, Înlocuire si Dezvoltare 

9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind participarea la Programul "Prima 

conectare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare" finantat din fondurile 

europene aferente Planului național de redresare și reziliență (PNRR), componenta C1-

Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de 

alimentare cu apă și canalizare existente 

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.120 din data de 29.11.2022 

privind participarea la Programul "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă 

şi/sau de canalizare" finantat din fondurile europene aferente Planului național de redresare 

și reziliență (PNRR), componenta C1-Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării 

populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente. 

10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind acordarea pentru  anul școlar 2022-2023  

burse de merit, burse de studiu și burse sociale  pentru elevii din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din comuna Crasna, judeţul Sălaj. 

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

Szabo Ferenc:  majorării sumei este posibil? 

Primar: dacă avem bani la buget anul viitor. Aceste sume se plătesc lunar, este un salt foarte 

mare față de anii precedenți. 

Suto Attila: sumele sunt stabilite prin Hotărâre de Guvern. 

Primar: putem să acordăm la sfârșit de an premii mai multe.  

Ozsvath Ilona: putem acorda și burse de performanță. 

Kocsis Eva: față de anii precedenți, când  bursa s-a dat odată pe semestru sau odată pe an 

școlar, este foarte bine acum. 

Alte nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.121 din data de 29.11.2022 

privind acordarea pentru  anul școlar 2022-2023  burse de merit, burse de studiu și burse 

sociale  pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Crasna, 

judeţul Sălaj. 

11. Diverse. Se înscrie la cuvânt doamna Ozsvath Ilona și domnul Balog Ioan. 
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Ozsvtah Ilona: se apropie Concertul de binefacere, vă rog să aduceți de la sate  lista cu persoanele 

la care s-au dat pachete anul trecut, din Crasna și Ratin, să actualizați lista  care se găsește la Marosi 

Irma. Este acțiunea cu gălețile albastre. Se ia găleata de la primărie, se umple cu alimente 

nealterabile și se aduce înapoi la primărie. Pentru copii  din familii nevoiașe noi vom face pachete 

din donații de la Concertul de Crăciun. Gălețile vor fi duse de copii, rog consilierii să ne sprijine la  

împărțirea pachetelor. 

 La sfârșitul săptămânii trecute echipa Lumea Ludens a participat la Festivalul Județean de 

Teatru pentru Elevi la Zalău. Echipa Tinikomediasok a participat la Sfântu Gheorghe la Festivalul 

Szinpad, unde elevii au fost foarte buni. Piesa prezentată a fost o tragi-comedie, a luat premiul 

pentru cea mai bună critică socială. 

Balog Ioan: în urma ploilor de săptămâna trecută s-a deteriorat foarte mult drumul de la Bic la 

Șimleu -Silvaniei, drumul de lângă prima casă. 

Primar: deja am primit bani pentru balastru, o să începem săptămâna viitoare să facem drumurile și 

la Crasna. Am comandat materialele necesare. 

Balog Ioan: în ce stadiu se află repararea podului? Este foarte important pentru satul Huseni. 

Primar: am reînnoit și am depus proiectul pentru finanțare. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

      Szasz Ferenc                                 Lazar Veturia 

 


