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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.6099/31.05.2021. 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 31.05.2021 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.261/24.05.2021. 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 toți consilieri 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, astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului  bugetar pe anul 

2020 

Prezintă: Nemeth Annamaria - inspector 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021. 

Prezintă: Nemeth Annamaria - inspector 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea 

Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii 

de garanție pentru realizarea proiectului ”Modernizarea infrastructurii educaționale in comuna 

crasna, judetul Sălaj” 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a criteriilor de acces la locuinţă şi a criteriilor 

de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii  în comuna Crasna 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

5.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Crasna și a Organigramei acestuia 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului 

imobilului înscris în CF nr.51612 Crasna, nr. Cadastral 51612 , din  Primăria  Crasna (înscris în 

cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului 

imobilului înscris în CF nr.50469  Crasna, nr. Cadastral 50469 , din  Primăria  Crasna (înscris în 

cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului 

imobilului înscris în CF nr.50470 Crasna, nr. Cadastral 50470 , din  Primăria  Crasna (înscris în 

cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului înscris în CF nr.50468 Crasna nr. 

cadastral 50468, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Porolissum” al județului Sălaj 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 
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10. Diverse.  

Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă în unanimitate de voturi. 

În continuare președintele de ședință, domnul consilier Bodizs Zoltan, preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

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

de încheiere a exerciţiului  bugetar pe anul 2020. 

Doamna Nemeth Annamaria prerzintă 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. 41 din data de 31.05.2021 

privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului  bugetar pe anul 2020. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe 

anul 2021.  

Doamna Nemeth Annamaria prerzintă raportul.  

  Domnul primar completează cu precizarea că suma nu de la bugetul nostru  este,  este de la 

AFIR. Nu am luat în calcul că vom plăti  așa de repede. 

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. 42 din data de 31.05.2021 

privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021. 

 3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Solicitării de prelungire a 

scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata 

comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție pentru realizarea proiectului ”Modernizarea 

infrastructurii educaționale in comuna crasna, judetul 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. 43 din data de 31.05.2021 

privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de 

Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de 

garanție pentru realizarea proiectului ”Modernizarea infrastructurii educaționale in comuna 

crasna, judetul Sălaj”4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

raportului administratorului  S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de 

profit şi pierderi pe anul 2020. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a criteriilor de 

acces la locuinţă şi a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate 

închirierii  în comuna Crasna 

Primarul comunei 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. 44 din data de 31.05.2021 

privind aprobarea formei finale a criteriilor de acces la locuinţă şi a criteriilor de ierarhizare 

stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă 

şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii  în comuna Crasna 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Crasna și a Organigramei 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. 45 din data de 31.05.2021 

privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență Crasna și a Organigramei acestuia. 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunii de rectificare a 

denumirii proprietarului imobilului înscris în CF nr.51612 Crasna, nr. Cadastral 51612, din  Primăria  

Crasna (înscris în cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public. 
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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. 46 din data de 31.05.2021 

privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului înscris în 

CF nr.51612 Crasna, nr. Cadastral 51612, din Primăria  Crasna (înscris în cartea funciară) în 

Comuna Crasna – domeniu public. 

7. Se trece la următorul punct: proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunii de rectificare a 

denumirii proprietarului imobilului înscris în CF nr.50469  Crasna, nr. Cadastral 50469, din 

Primăria  Crasna (înscris în cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public. 

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. 47 din data de 31.05.2021 

privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului înscris în 

CF nr.50469  Crasna, nr. Cadastral 50469, din Primăria  Crasna (înscris în cartea funciară) 

în Comuna Crasna – domeniu public. 

8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunii de rectificare a 

denumirii proprietarului imobilului înscris în CF nr.50470 Crasna, nr. Cadastral 50470, din Primăria 

Crasna (înscris în cartea funciară) în Comuna Crasna – domeniu public. 

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. 48 din data de  31.05.2021 

privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului înscris în 

CF nr.50470 Crasna, nr. Cadastral 50470, din Primăria Crasna (înscris în cartea funciară) în 

Comuna Crasna – domeniu public. 

9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului înscris 

în CF nr.50468 Crasna nr. cadastral 50468, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” 

Porolissum” al județului 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. 49 din data de  31.05.2021 

privind darea în administrare a imobilului înscris în CF nr.50468 Crasna nr. cadastral 50468, 

către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Porolissum” al județului Sălaj. 

10. Diverse 

Ozsvath Ilona: are două întrebări. Prima ce se poate știi în legătură cu Centrul de ambulanță? 

Primar: pentru centrul de ambulanță va veni săptămâna viitoare doamna director Narcisa Balint și 

doamna director de la DSP Ligia Marincaș.  Am avut fel și fel de discuții cu doamna manager Balint. 

Nu m-a anunțat că cei de la Pompieri au venit  la control. Am propus spațiul de la centrul de informare 

turistică, nu era corespunzător pentru ei. La Spital am oferit două compartimente, am rezolvat  

parcarea de 100 mp. Nu era bun nici asta, de ce este la etajul doi. Consiliul județean are teren  în 

curtea Spitalului. A venit domnul deputat Balint cu ideea de  două containere  pentru ambulanță, am 

făcut rost de ele gratis de la județ, au 6 m lungime. Doamna Balint a zis că sunt mici containerele. 

Am aflat apoi că se dorește mutarea ambulanței la Centru turistic din Horoatu Crasnei. Aici este și 

Spital, aici ar trebui să fie ambulanța. Este bine și pentru Spital. Acum racordăm containerele la apă, 

canalizare. Terenul este al județului Sălaj.  Săptămâna asta vom discuta, să vedem dacă investim sau 

nu. Să spună ce mai trebuie. Ne înțelegem cu cosiliul județean să ne dea bani. 

Sârca Constantin: la Horoat nu-i la etaj? Unde este parcarea? La Spital este mai bine dacă trebuie dus 

un bolnav. Asta trebuie spus. 

Ozsvath Ilona: festivitatea de încheiere. 

Primar: se va ține pe terenul de fotbal? 

Ozsvath Ilona: da. 
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Ozsvath Ilona: Am depus o cerere. Ce este cu ea? 

Secretar geneal: va fi discutată la ședința următoare.  

Primar: am făcut copie după Hotărârea CJSU, cu măsurile impuse după 1 iunie, să aveți și să spuneți 

la oameni. 

Torma Alexandru: care este situația cu cele două poduri propuse la CNI. 

Primar: ne-am oprit la Asociația Hodrografică a Bazinului  Hidrografic Someș Tisa – Cluj. Nu ajunge 

pentru Protocol de colaborare documentația avută. Trebuie și proiect tehnic, până acum nu s-a cerut. 

Sârca Constantin: cu gazul, s-au depus cererei, care este situația. 

Primar: am discutat, a fost reprezentantul în teritoriu Enyedi Istvan. Urmează să începem lucrări anul 

acesta. Cum se procedează? Este Ordinul ANRE, se pune branșament gratis, ei decid unde și câte.  

Facem lucrarea și dăm banii înapoi eșalonat. Premier Energy nu are voie să facă branșamente  sau 

extindere. Sunt alte firme autorizate  din zonă. Deja am discutat cu unul din ei, Proiect Construct 

SRL Zalău. Premier Energy dă soluția  și dă și prețul. Firma contractată de primărie poate  da un preț 

mai scăzut. Noi vom vedea cu firma  autorizată, cum vom putea să facem mai ieftin pentru oameni, 

săpătura și astupatul să facem noi.  După ce-i pus conducta, racordul, Premier Energy  pune ceasul. 

De când se dă drumul la gaz  se socotește 5 ani pentru compensarea banilor cetășenilor. Întrebarea 

este, dacă se bagă și ei cu un procent unde nu avem conductă, cu ce  procent se bagă firma 

distribuitoare. Pe 7 iunie vine  reprezentantul din Bucureșlti la Șimleu și vom discuta. Sunt depuse 

470 cererei pentru gaz. 

Suto Attila: este necesară amplasarea de indicatoare la cele două capete ale podului de pe lângă 

Biserica Baptistă.  

Primar: trebuie să punem și în alte locuiri, și pe Vârloșului și pe str. Ciucei, la str. Vineri. 

Kiss Istvan: la Biserica Romano-Catolică nu au lăsat scurgere la șanț pentru apă. În fața bisericii 

poate să stea apa. Am discutat cu ei și nu au făcut nimic. 

Primar: Vom discuta și vor pune. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

     Bodizs Zoltan                     Lazar Veturia 


