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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.6809/22.06.2021. 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 22.06.2021 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.284/15.06.2021. 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 cu completare, astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.282/15.06.2021 privind rectificarea 

bugetului comunei Crasna pe anul 2021 

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 trecerea din domeniul public al Comunei Crasna, în condițiile legii, a 

imobilelor afectate de lucrările de utilitate publică ”Autostrada Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, 

Secțiunea Mihăiești – Suplacu de Barcău, km 0+000 – km 80 + 054, pe teritoriul localităților Sânpaul 

din Județul Cluj și localităților Zimbor, Sânmihaiu Almașului, Românași, Treznea, Zalău, Meseșenii 

de Jos, Crasna, Boghiș, Nușfalău, Ip și Marca din județul Sălaj” , în proprietatea publică a Statului 

Român și în administrarea reprezentantului expropriatorului  (C.N.A.I.R.- S.A.- Compania Natională 

de Administrare a Infrastructurii Rutiere  - S.A.) 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul Județean Sălaj de trecere a unui bun din 

domeniul public al Județului Sălaj în domeniul public al Comunei Crasna. 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

5.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare Sală de 

Sport Comuna Crasna, sat. Crasn a nr.14, jud. Sălaj” 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Crasna  

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unei  sume  din cheltuieli de instruire al elevilor 

din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna  

Prezintă: Kovacs Istvan – primar  

Completare la ordinea de zi: 

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico – socială a comunei 

Crasna, judeţul Sălaj, 2021-2027 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

http://www.primariacrasna.ro/
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului 

înscris în CF nr.50084 Crasna, nr. Cadastral 50084, din Primăria  Crasna (înscris în cartea funciară) 

în Comuna Crasna – domeniu public 
Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei Hotărârii consiliului local al comunei 

Crasna  nr.40 din data de 19.04.2021 privind participarea la Programului privind creşterea eficienţei 

energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de 

învăţământ   

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

- Diverse.  

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu completare 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 validarea Dispoziției 

primarului nr.282/15.06.2021 privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021. 

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. 50 din data de 22.06.2021 

privind validarea Dispoziției primarului nr.282/15.06.2021 privind rectificarea bugetului 

comunei Crasna pe anul 2021. 

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

Crasna pe anul 2021.  

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. 51 din data de 22.06.2021 

privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021. 

 3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Comunei 

Crasna, în condițiile legii, a imobilelor afectate de lucrările de utilitate publică ”Autostrada Brașov – 

Tg. Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea Mihăiești – Suplacu de Barcău, km 0+000 – km 80 + 054, pe 

teritoriul localităților Sânpaul din Județul Cluj și localităților Zimbor, Sânmihaiu Almașului, 

Românași, Treznea, Zalău, Meseșenii de Jos, Crasna, Boghiș, Nușfalău, Ip și Marca din județul Sălaj” 

, în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea reprezentantului expropriatorului  

(C.N.A.I.R.- S.A.- Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere  - S.A.). 

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. 52 din data de 22.06.2021 

privind trecerea din domeniul public al Comunei Crasna, în condițiile legii, a imobilelor 

afectate de lucrările de utilitate publică ”Autostrada Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, 

Secțiunea Mihăiești – Suplacu de Barcău, km 0+000 – km 80 + 054, pe teritoriul localităților 

Sânpaul din Județul Cluj și localităților Zimbor, Sânmihaiu Almașului, Românași, Treznea, 

Zalău, Meseșenii de Jos, Crasna, Boghiș, Nușfalău, Ip și Marca din județul Sălaj” , în 

proprietatea publică a Statului Român și în administrarea reprezentantului expropriatorului  

(C.N.A.I.R.- S.A.- Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere  - S.A.). 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul Județean Sălaj 

de trecere a unui bun din domeniul public al Județului Sălaj în domeniul public al Comunei 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. 53 din data de 22.06.2021 

privind solicitarea către Consiliul Județean Sălaj de trecere a unui bun din domeniul public al 

Județului Sălaj în domeniul public al Comunei Crasna. 
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5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare, 

modernizare și dotare Sală de Sport Comuna Crasna, sat. Crasn a nr.14, jud. 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. 54 din data de 22.06.2021 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare Sală de Sport 

Comuna Crasna, sat. Crasn a nr.14, jud. Sălaj”. 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării organigramei și 

statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna. 

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

Sîrca Constantin: ce studii are postul? 

Primar: medii. Trebuie să aibe curs de calificare de Șef SVSU. 

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. 55 din data de 22.06.2021 

privind  aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al primarului comunei Crasna . 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unei  sume  din 

cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna. 

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

Domnul primar: Propune suma de 100 lei/elev. Întreabă dacă sunt alte propuneri?  

Szasz Ferenc: cine merge la listă? Poate să meargă și alții sau numai cei din Tinikomediasok? 

Ozsvath Ilona: anul acesta numai Tinikomediasok. 

Szasz  Ferenc: să reformulăm, să fie trecută o sumă totală nu 100 lei/elev. 

Secretar general: la cerere este atașată lista cu elevii din cadrul Liceul tehnologic ”Cserey-

Goga” care vor participa la instruire, sunt 16 elevi. Și la verificare din partea Curții de conturi se 

solicită lista cu elevii care participă, dar putem trece și suma totală. 

Primar: veniți cu propuneri cât să dăm, cum și dacă ne limităm la buget. 

Suto Attila: cei care au fost în concursuri naționale ar trebui sprijiniți. 

Primar: să vină cu idei, cu propuneri. 

Ozsvath Ilona: noi am lucrat cum am putut, anul trecut a fost sistată activitatea, sunt copii 

talentați, ar fi păcat să nu poată să fie pregătiți așa cum trebuie și merită, sunt copii noștri, nu suntem 

noi mai prejos decât alți copii de la alte licee. În tabără vin doi actori de la Teatrul din Satu Mare, 

sunt specialiști care se ocupă cu ei și își dedică timpul numai pregătirii copiilor noștri. 

Suto Attila: cu cât înainte ar trebui să fie depusă cerere, este cineva care organizează excursie 

la Budapesta. 

Cseke Zoltan-Ferenc: nu cred că o persoană fizică poate să depună cerere. 

Sîrca Constantin: liceul să depună cererea, orice diriginte. 

Primar: unde mergeți și cât costă cazarea? 

Ozsvath Ilona: la Cizer, costă 2700 lei. 

Primar: propune pentru sprijin suma de 2700 lei. 

Alte nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre cu suma totală de 2700 lei și se aprobă cu 

14 voturi pentru și 1 abținere (Ozsvath Ilona – UDMR). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr. 56 din data de 22.06.2021 

privind aprobarea decontării unei  sume  din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul 

Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna. 

 Domnul consilier Sîrca Constantin a părăsit lucrările de ședință a Consiliu local. 
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8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 

economico – socială a comunei Crasna, judeţul Sălaj, 2021-2027. 

  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. 57 din data de 22.06.2021 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico – socială a comunei Crasna, judeţul 

Sălaj, 2021-2027. 

9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a 

denumirii proprietarului imobilului înscris în CF nr.50084 Crasna, nr. cadastral 50084, 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. 58 din data de 22.06.2021 

privind aprobarea operatiunii de rectificare a denumirii proprietarului imobilului înscris în 

CF nr.50084 Crasna, nr. Cadastral 50084, din  Primăria  Crasna (înscris în cartea funciară) 

în Comuna Crasna – domeniu public. 

10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei Hotărârii 

consiliului local al comunei Crasna  nr.40 din data de 19.04.2021 privind participarea la Programului 

privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu 

destinaţie de unităţi de învăţământ.   

  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. 58 din data de 22.06.2021 

pentru aprobarea modificării anexei Hotărârii consiliului local al comunei Crasna  nr.40 din 

data de 19.04.2021 privind participarea la Programului privind creşterea eficienţei energetice 

şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ.   

11. Diverse: se înscrie la cuvânt: doamna Ozsvath Ilona, Szasz Ferenc, Szabo Ferenc. 

Ozsvath Ilona:  cositul digului știu că nu este atribuția primarului și insula de la sub pod, este foarte 

urât, a înverzit deja. Ar trebui făcut ceva. 

Viceprimar: am trimis deja solicitare la Apele Române să rezolve problema. 

Primar: au promis că vor veni cu escavator cu braț lung peste o lună, noi plătim carburantul și va 

face peste tot. La Marin la curbă, în fața parohiei și la Ludvan. Să notăm unde mai este nevoie. 

Cositul ține de Compania de apă. 

Szabo Ferenc: propune realizarea unei parcări  la Ratin la Căminul Cultural. Acum circulația este din 

ce în ce mai mare, nu mai putem parca lângă marginea drumului. Acolo este un loc destul de mare și 

cu piteriș se poate face. 

Kiss Attila: s-au făcut pavaje, după care este un gard. 

Torma Alexandru: gardul este delimitare între Centrul de zi și Cămin Cultural. 

Szasz Ferenc: am avut musafiri  și au spus că Crasna este foartă frumoasă, în afară de mizeria de 

sub pod. 

Kiss Istvan: cu ștrandul termal ce facem, că vin băieții din vest și lasă o grămadă de mizerie la vale. 

Bodizs Zoltan: la Huseni au distrus tot la Grădinița nr.2, au spart și geamul, urmează să intre în 

clădire. Primar: vom anunța Poliția locală,  Poliția și Jandarmeria. Vom amplasa camere de 

supraveghere. 

Szabo Ferenc: la cimitir rup gardul. 

Primar:  Avem încă două camere trebuie puse, la Stația de pompare au spart gardul, siguranța. 

Bartha Francisc: la Peco este mare mizerie, unde este discoteca. Să fie anunțat și patronul să pună 

muncitorii să adune mizeria. 

Suto Attila: la pășune cum intrăm în Ratin trebuie curățat.  

Torma Alexandru: noutăți despre gaz? 
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Primar: săptămâna asta mă întâlnesc cu cei de la Marghita, nu se prea lucrează. Dacă nu vin, vom 

merge la București să discutăm. 

Kiss Istvan: o oglindă ar trebui  la colțul de la grădiniță către terenul de sport, nu este vizibilitate. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

     Bodizs Zoltan                                  Lazar Veturia 


