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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.11386/12.12.2022. 

 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 12.12.2022 în ședința extraordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat 

de domnul primar prin Dispoziția nr.475/07.12.2022. 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 Seres Arpad – UDMR,  apoi declară constituirea legală a ședinței. 

 În continuare secretarul general supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare, 

care se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere : Sîrca Constantin- PNL. 

În continuare domnul primar Kovacs Istvan, prezintă spre aprobare proiectului ordinii de zi 

a ședinței, cu completări,  astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.3 al Hotărârii consiliului local Crasna 

nr.44/14.04.2022  privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 2”, a descrierii sumare a investitiei propuse a 

fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

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

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea casării de mijloace fixe și  obiecte de inventar din gestiunea 

Spitalului de boli cronice Crasna 

Prezintă: Nagy Erika- director Spital de bolic cronice Crasna. 

Completare la ordinea de zi: 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.3 al Hotărârii consiliului local 

nr.45/14.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 3”, a descrierii sumare a investitiei propuse a 

fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii consiliului local 

nr.104/02.11.2022 privind aprobarea proiectului ”Infiintare centru comunitar intergat in COMUNA 

CRASNA” finanțat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, APEL 

RESTRÂNS DE PROIECTE – COD APEL: MS-0014 Pilonul V: Sănătate și reziliență 

instituțională COMPONENTA: 12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitalicești Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate 

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 Szasz Ferenc, preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

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

art.3 al Hotărârii consiliului local Crasna nr.44/14.04.2022  privind aprobarea depunerii proiectului 
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“Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 2”, a 

descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect 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.122 din data de 12.12.2022 privind 

aprobarea modificării art.3 al Hotărârii consiliului local Crasna nr.44/14.04.2022  privind 

aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale din comuna Crasna – Lot 2”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi 

realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia. 

2. 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.123 din data de 12.12.2022 

privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare. 

3.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre  privind aprobarea casării de mijloace fixe și  

obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna. 

Doamna Nagy Erika prezintă materialul. 

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.124 din data de 12.12.2022 

privind aprobarea casării de mijloace fixe și  obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de 

boli cronice Crasna 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.3 al Hotărârii 

consiliului local nr.45/14.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a 

clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 3”, a descrierii sumare a investitiei 

propuse a fi realizata prin proiect 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.125 din data de 12.12.2022 

privind aprobarea modificării art.3 al Hotărârii consiliului local nr.45/14.04.2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale din comuna Crasna – Lot 3”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi 

realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre Privind modificarea și completarea Hotărârii 

consiliului local nr.104/02.11.2022 privind aprobarea proiectului ”Infiintare centru comunitar 

intergat in COMUNA CRASNA” finanțat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 

REZILIENȚĂ, APEL RESTRÂNS DE PROIECTE – COD APEL: MS-0014 Pilonul V: Sănătate 

și reziliență instituțională COMPONENTA: 12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea 

infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate 

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.126 din data de 12.12.2022  

modificarea și completarea Hotărârii consiliului local nr.104/02.11.2022 privind aprobarea 

proiectului ”Infiintare centru comunitar intergat in COMUNA CRASNA” finanțat din 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, APEL RESTRÂNS DE 

PROIECTE – COD APEL: MS-0014 Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională 

COMPONENTA: 12 – Sănătate INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate. 

11. Diverse. Se înscrie la cuvânt domnul primar Kovacs Istvan și doamna Ozsvath Ilona  

Primar: informează consiliul local despre faptul că proiectul Eficientizarea iluminatului public a 

ieșit câstigător, proiectul este în valoare de 1.500.000 lei. Acesta este primul proiect depus anul 
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trecut, care a cuprins satul Crasna și Marin. Mai este un proiect pentru iluminat public cu străzile 

rămase din Crasna și satele Ratin și Huseni. Sperăm că va fi câștigător și acesta. Câștigarea 

proiectului înseamnă că vor fi schimbate și se vor completa corpurile de iluminat. 

Ozsvath Ilona: în legătură cu acțiunea cu gălețile albastre, să veniți miercuri să duceți la sate gălețile 

și în Crasna pachetele. Sper să se umple gălețile. Vă aștept la Concertul de binefacere și Târgul de 

Crăciun. 

Kocsis Eva: din sumele adunate la Târg vom face pachete pentru copii. 

Primar: dacă și domnii preoți vor fi de acord, dorim ca în ajunul Crăciunului să ieșim să facem o 

urare de sărbători. Va începe la ora 20,00 și va avea loc în fața Căminului Cultural.  

Se depun sistemele de iluminat festiv pe străzi.  

Doriți să avem foc de artificii de Revelion? 

Szasz Ferenc: da. 

Kocsis Eva: da. 

Vincze Alexandru: lumea așteaptă focul de artificii. 

 Domnul primar solicită acordul consilierilor locali pentru organizarea de foc de artificii de 

Revelion și consilierii sunt de acord în unanimitate de voturi. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

      Szasz Ferenc                                 Lazar Veturia 

 


