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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.10673/15.12.2020. 

 

PROCES – VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 15.12.2020 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.470/08.12.2020. În conformitate cu prevederile art.135 alin.(5)  din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 

constată că din totalul de 15 consilieri locali în funcție sunt prezenți toți consilierii  și 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: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Crasna pe anul 2020. 
Prezintă: nemeth Annamaria – inspector, compartiment buget- contabilitate-resurse umane 
2. 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 boli cronice Crasna. 
3. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, a tarifelor şi 

chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna   

Prezintă: Boldizsar Maria - referent, compartiment impozite și taxe locale, inregistrare vehicule 

4. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei comunei Crasna, județul Sălaj, în Sistemul 

naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar      

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau 

vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie) 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar      

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2021 al Comunei Crasna 

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

Dezvoltare 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar      

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, înscris în CF nr.51230 al 

UAT  Crasna, situat în extravilanul localității Crasna 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar      

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin 

financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2020, cultelor religioase recunoscute de 

lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna.  

Prezintă: Kovacs Istvan - primar      

9. Proiect de hotărâre privind  transmiterea în folosință gratuită în  favoarea  Serviciului de 

Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc. Crasna nr.952/a, jud. Sălaj 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar      

- Completare la ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind acordarea burselor sociale și burse de merit  pentru elevii din unităţile 

http://www.primariacrasna.ro/
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de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din comuna Crasna, judeţul Sălaj 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar    

Diverse:  desemnarea  consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Crasna în vederea 

participării la alegerea delegatului sătesc al localității componente al Comunei Crasna satul Huseni 
 Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu completări și se aprobă în unanimitate de voturi. 

În continuare președintele de ședință, domnul consilier Kiss Istvan, 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 2020. 
Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. Se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: de ce se diminuează la Spital? Nu s-au cheltuit banii? 

Nagy Erika:sunt sume rămase la capitolul salarii, majorările salariale sunt decontate de Casa de 

Sănătate, în acest an au fost activități care nu s-au realizat și nu au fost atâtea cheltuieli cu salariile 

precum s-a preconizat la începutul anului. Conform legislației nu se poate știi la începutul anului ce 

se întâmplă cu salariile în cursul anului, la cheltuieli materiale s-a redus puțin, suma de 3000 lei, la 

gaz și la electricitate deoarece au fost reînnoite contractele. Suntem Spital Covid, nu avem pacienți, 

vrem să ne reîntoarcem la normalitate dar nu este nici ministru care să aprobe acest lucru. 

 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.63 din data de  15.12.2020 

privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020. 

2. 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 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. 64 din data de  15.12.2020 

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

boli cronice Crasna. 

În continuare doamna Nagy Erika informează consiliul local despre faptul că au în gestiune 

o autosanitară Fiat Ducato din 1999, nu o pot folosi, are o valoare foarte mare, a venit prin Banca 

Mondială. Este amortizată 100%. Ar doi să o introducă în programul rabla, dar trebuie o evaluare 

care costă 600 lei. Dacă sunt de acord consilierii cu acest demers? 

Toți consilierii sunt de acord. 

Primar: dacă puteți vorbi de centrul de vaccinare? 

Nagy Erika: ne-am înțeles cu DSP, locația va fi la centrul de recuperare acolo sunt condiții 

bune, este și personal. În 2-3 luni se va face vaccinarea, în prima fază personalul medical, apoi cei 

peste 60 de ani. 

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

pentru anul 2021, 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. 

Pap Sandor: Taxa de pază să fie scos, nu avem nevoie de pază de noapte pentru trei 

persoane. După Legea 333/2002 poliția locală poate face asta. 

Primar: La ce vă referiți, scrie că primăria poate organiza paza prin jandarmerie, firmă 

specializată angajați proprii sau să asigure prin Poliția locală. Noi  avem și pază și Poloție locală. 

Paza cu firma Meseș Security,  în fiecare an se prelungește contractul cu act adițional, costă 

215.000 anual serviciul de pază. Dacă consiliul local hotărește că nu dorim să plătim taxa de pază, 

atunci renunțăm la contarctul cu Meseș Security și paza va fi asigurată de Poliția locală. 

Szasz Ferenc: activitatea firmei Meseș Security s-a evidențiat? Au făcut arestări? 
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Primar:paza este să împiedice un infractor, are alte atirbuții, ei erau pentru a observa 

incendii. 

Sîrca Constantin: au eficiență? Nu au. Ce rost are să patruleze trei într-o mașină.   

Se supune la vot ștergerea taxei de pază și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Sîrca Constantin: am studiat  impozitele, s-a stabilita taxa de 10 lei/mp/zi pentru alimentație 

publică. Anul acesta este scoasă și pe trotuar s-a pus 50 lei. Nu este logic. Așa a fost și la Cluj 

parcare în centru este 75 lei și la distanță 2,5 lei. În Crasna trotuarele au ajuns magazine, nu-i al lui. 

Trebuie să plătească sau să pună în magazin marfa. Este discriminare față de cei cu alimentație 

publică. Să pună marfa în magazine,  sau să fie interzis comerțul ocazional în centru. 

Primar: nu putem interzice vânzarea pe trotuar. 

Kiss Attila: atunci și cei de la Alszeg cu marfa? 

Sîrca Constantin: nu, acele persoane sunt producători, au certificate de producător. 

Kiss Istvan: Nu putem face discriminare. Este o chestiune delicată. Este nu numai cu 

lebeniță. Este și cel care vinde roșii de pe str. Vîrșolțului. 

Kiss Attila: este și cel cu florile care vinde în fața restauramtului. 

Primar: să plătească același tarif ca la piață: 10 lei/mp/zi. 

Sîrca Constantin: să se plătească cu o zi înainte pe 5 zile. Să se măsoare cât este cortul. 

Szasz Ferenc: când vin vânzătorii ocazionali să întrebe la primărie, atunci să plătească 

înainte. 

Se supune la vot să plătească tariful de 10 lei/mp/zi și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Primar: la carnetul de producător și atestat avem 32 lei. O altă problemă la salubrizare, 

acum avem taxa de 6 lei/persoană / lună, între timp taxa pe tonă s-a majorat cu 50% plus avem pe 

lună mai multă tonă de deșeuri ca anii trecuți. Bodizs Tiberiu va verifica mașinile. Tot avem o 

majorare mare, diferență pe care o primim de la cetățeni și ce plătim la firmă o plătește primăria, 

vine Curte de conturi și impută, că plătim salubritatea cetățenilor, asta înseamnă că trebuie majorat 

taxa de salubrizare și înștiințați oamenii ce pot pune în pubelă. Sunt mulți care nu plătesc. Ar 

trebuie majorat cam la 8 sau  7,50 lei/persoană/lună. 

Pap Sandor: nu se poate recupera de la cine nu plătește? Noi să plătim și mai mult în locul 

lor? 

Sută Attila: nu putem recupera acum ce nu s-a plătit de mai mulți ani. 

Primar: adevărul este că este și asta și taxa pe tonă care s-a majorat la Dobrin. Deja m-am 

interesat la Sărmăsag, ei au mărit anii trecuți. Avem multe rămășite la Rartin, Huseni. Am fost la 

ANAF este un proces care durează  1 sau 2 ani. Acolo trebuie 5 ani, la noi trebuie să scăpăm și de 

sumele acestea. 

Sîrca Constantin: trebuie făcut executare silită de către cei de la impozite și taxe. 

Szasz Ferenc: dacă am eliminat taxa de pază, oamenii o să înțeleagă că mărim un pic taxa de 

salubrizare.  

Se supune la vot majorarea taxei de salubrizare la suma de 8 lei/persoană/lună la persoane 

fizice și majorarea cu 30% la persoane juridice și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările aprobate și se aprobă în unanimitate 

de voturi. 

  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr. 65 din data de  15.12.2020 

privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, a tarifelor şi chiriilor pentru 

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

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei comunei Crasna, 

județul Sălaj, în Sistemul național electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 

bancar. 

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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În completare domnul primar arată că: vrea să digutalizeze cât mai mult  compartimentele 

din primărie, dorim să trecem la o singură firmă, acum avem firma Indeco și Sobis. Digitalizăm cât 

mai mult o să avem o vedere cât mai  bună la activitatea primăriei. Vom face Nomenclatorul 

stradal, fiecare stradă se poate vedea  pe calculator, pe hartă cu nr. de casă,  când introducem și 

numele străzii se vor renumerota casele. Va fi dificil pentru firme. Ne mai gândim la e-guvernare, 

sunt tot mai multe firme care au aplicație pe telefon, unde este Monitorul oficial local, apare în 

aplicație, înștiințează cetățenii, o să avem o comunicare mai efeicientă cu cetățenii. 

 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr. 66 din data de  15.12.2020  

privind înregistrarea Primăriei comunei Crasna, județul Sălaj, în Sistemul național electronic 

de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării unei sume pentru 

perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie). 

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. 67 din data de  15.12.2020 

privind  aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în 

acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie). 

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

anul 2021 al Comunei Crasna aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din 

Fondul Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare. 

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

Primar: prezintă ofertele primite care se încadrează în suma primită: Sistem de stropire cu labe de 

gâscă și grindă de spălare cu duze tip perdea și mașină de măturat străzi manual Karcher KM 70/20 

C 2SB. 

Szasz Ferenc: Chiar este nevoie pentru spălat străzi? 

Kiss Istvan: da. Este praf imens. 

Szasz Ferenc: și până acum s-a făcut umezirea străzilor. 

Primarr: nu spală, umezește. 

Szasz Ferenc: între posibilități de utilizare mai era și achiziționarea de camere de supreveghere. 

Primar: nu ne încadrăm în sumă. 

Barth Francisc: mașină de tuns iarbă ar fi mai de folos. 

Primar: este, se folosește la stadion. 

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. 68 din data de  15.12.2020 

privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2021 al Comunei Crasna aferent activelor 

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

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil - 

teren, înscris în CF nr.51230 al UAT  Crasna, situat în extravilanul localității Crasna 

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. 69 din data de  15.12.2020 

privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, înscris în CF nr.51230 al UAT  Crasna, 

situat în extravilanul localității Crasna 

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

acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2020, 

cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna.  

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

Bartha Francisc: câți bani se dau? 

Primar: 120.000 lei. 

Sutra Attila: împărțirea cum va fi? Egală? 
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Primar: sunt unde au construcții, sunt culte mai mari cu mai mulți enoriași, discutăm cu cultele. 

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. 70 din data de  15.12.2020 

privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la 

bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2020, cultelor religioase recunoscute de lege, 

care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna. 

10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  transmiterea în folosință gratuită în  

favoarea  Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc. Crasna 

nr.952/a, jud. Sălaj. 

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

Primar: nu vrem pe termen lung, sperăm că vor face centrul de ambulanță. 

Bartha Francisc: trebuie spus la cei care au fost aleși. 

Sîrca Constantin: este terenul lor, să facă ei. 

Primar: Ambulanța trebuie să facă contract cu o spălătorie. 

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. 71 din data de  15.12.2020 

privind  transmiterea în folosință gratuită în  favoarea  Serviciului de Ambulanță Județean 

Sălaj a imobilului situat în loc. Crasna nr.952/a, jud. Sălaj. 

11. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind acordarea burselor sociale și burse 

de merit  pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi 

gimnazial) din comuna Crasna, judeţul 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. 72 din data de  15.12.2020 

privind acordarea burselor sociale și burse de merit  pentru elevii din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din comuna Crasna, judeţul Sălaj. 

12. Diverse: desemnarea  consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Crasna în 

vederea participării la alegerea delegatului sătesc al localității componente al Comunei 

Crasna  satul Huseni. 

Domnul Bodizs Zoltan îl propune pe domnul Szasz Ferenc. 

Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 abținere Szasz Ferenc. 

Domnul Szasz Ferenc îl propune pe domnul Bodizs Zoltan. 

Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 abținere  Bodizs Zoltan. 

 În continuare președintele de ședință solicită înscrieri la cuvânt: Bartha Francisc. 

Barth Francisc: am o problemă la str. Vetye, la magazinul lui Balazs este plin cu mașini. Este 

nevoie de o oglindă. 

Primar: se rezolvă. 

Ozsvath Ilona: s-au făcut pachetele de alimente, vă rog să le duceți. Anul trecut s-a făcut pentru 

prima dată de cei de la L&B o masă caldă pentru nevoiași. În data de 22.12 între orele 15,00- 16,00 

vă rog să ridicați mâncarea cu listă și să le duceți la cei în cauză. 

Kocsis Eva: dacă mai știți pe cineva care are nevoie să ne anunțați. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

        Kiss Istvan                                Lazar Veturia 


