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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.7690/22.07.2021. 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 22.07.2021 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.323/15.07.2021. 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 14 consilieri fiind absent motivat doamna 

consilier Kocsis Eva (UDMR) 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 rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021. 

Prezintă: Nemeth Annamaria - inspector 

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

financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2021, cultelor religioase 

recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna 

Prezintă: Kovacs Istvan  - primar  

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local  pentru trei 

luni 

Prezintă: Lazar Veturia – secretar general 

Completare la ordinea de zi: 

4. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului nr.324/19.07.2021 privind 

aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector 

5. 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 rectificarea bugetului 

comunei Crasna pe anul 2021. 

Doamna Nemeth Annamaria prerzintă raportul. Se trece la discuții. 

Primar: este vorba de stația de ambulanță, acum avem banii pentru reabilitarea clădirii.  

Sîrca Constantin: au dat terenul la Crasna? 

Primar: este nevoie de un aviz de la Ministerul Sănătății. În prima fază era vorba că nu este necesară 

pentru că nu se schimbă destinația. Am primit banii. Am vorbit cu Balazs pentru proiect, care va fi 

dusă la DSP și apoi vom începe lucrările. 

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. 60 din data de 22.07.2021 

privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021. 
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2. 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 2021, 

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

Domnul primar prezintă referatul de aprobare.  Este vorba de 150.000 lei. Vom discuta cu 

preoții, la Huseni va fi sfințirea bisericii, trebuie să mărim sprijinul pentru ei. 

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. 61 din data de 22.07.2021 

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

bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2021, cultelor religioase recunoscute de lege, care 

își desfășoară activitatea în Comuna Crasna 

3.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a 

Consiliului local  pentru trei luni. 

Secretarul general prezintă raportul. În continuare solicită propuneri. 

Kiss Istvan o propune pe doamna consilier Katona Ibolya. Alte propuneri nefiind se supune la 

vot propunerea făcută și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr. 62 din data de 22.07.2021 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local  pentru trei luni. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului 

nr.324/19.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2021 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. Se trece la discuții. 

Torma Alexandru: În ce procent este vaccinarea? 

Primar: Foarte mică. 

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 22.07.2021 

privind validarea Dispoziţiei primarului nr.324/19.07.2021 privind aprobarea rectificării 

bugetului Comunei Crasna pe anul 2021. 

2. Diverse: se înscrie la cuvânt doamna Katona Ibolya și doamna Ozsvath Ilona. 

Katona Ibolya: ce facem cu sumele alocate pentru sport și tineret aferent bugetului anului 2021. 

Primar: Nu sunt cererei. Acum două zile au venit de la echipa de foltbal  din Marin. Nu a venit nimeni 

la timp, va fi ca un proiect asemenător ca la culte. În ședința următoare vom discuta. 

Ozsvath Ilona: vrea să mulțumească pentru sprijinul acordat organizării taberei. Nu a fost în zadar, 

au învățat foarte mult copii. Am avut mare noroc cu actorul de la Satu Mare. Au fost mulți copii. 

Ce facem cu insula de sub pod? 

Viceprimar: am înaintat la Apele Române o adresa. 

Ozsvatj Ilona: și până ce vin, ce facem așteptăm? Nu depinde și de noi? 

Primar: depinde și de noi, putem face și noi, când vor fi utilajele libere. 

Sîrca Constantin: la drumul cum mergem la Csonkas, spre Marin la colț, sunt bălării, nu este 

vizibilitate deloc, nu putem face ceva? 

Primar: vom discuta și vom face. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

     Bodizs Zoltan                                  Lazar Veturia 


