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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.8521/24.08.2021. 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 24.08.2021 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.374/17.08.2021. 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 domnul 

consilier Suto Attila  (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, astfel: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării  evenimentului “Festivalul prunelor” Ediția a V-

a şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi 

Prezintă: Kovacs István – primar 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de 

colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a unui eveniment cultural ” Festivalul prunelor” 

Ediția a V-a  ce vor avea loc în perioada 4-5 septembrie 2021 

Prezintă: Kovacs István – primar 

3.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 István – primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile 

din bugetul local  pentru  „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2021 și 

aprobarea Programului pentru anul  2021 a activităților cu finanțare nerambursabilă de la bugetul 

local în vederea susținerii activității de tineret   

Prezintă: Kovacs István – primar 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor mijloace fixe 

Prezintă: Kovacs István – primar 

6. Diverse.  

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

În continuare președintele de ședință, doamna consilier Katona Ibolya, preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

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

evenimentului “Festivalul prunelor” Ediția a V-a şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea 

acestor activităţi. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În completare arată că este necesară 

suplimentarea sumei propuse la suma de 60.000 lei, datorită costului concertului. 

Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi. 

http://www.primariacrasna.ro/
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Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr. 64 din data de 24.08.2021 

privind aprobarea organizării  evenimentului “Festivalul prunelor” Ediția a V-a şi participarea 

Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Comuna 

Crasna a unui Acord de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a unui eveniment 

cultural ” Festivalul prunelor” Ediția a V-a  ce vor avea loc în perioada 4-5 septembrie 2021. 

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. 65 din data de 24.08.2021 

privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în vederea 

organizării în Comuna Crasna a unui eveniment cultural ” Festivalul prunelor” Ediția a V-a  

ce vor avea loc în perioada 4-5 septembrie 2021. 

3.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. 66 din data de 24.08.2021 

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

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

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea 

finanţărilor nerambursabile din bugetul local  pentru  „Promovarea sportului de performanță în 

comuna Crasna” în anul 2021 și aprobarea Programului pentru anul  2021 a activităților cu finanțare 

nerambursabilă de la bugetul local în vederea susținerii activității de tineret.   

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 24.08.2021 

pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local  pentru  „Promovarea 

sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2021 și aprobarea Programului pentru 

anul  2021 a activităților cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local în vederea susținerii 

activității de tineret.   

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 

unor mijloace fixe. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare.  În completare arată că, din prețul obținut vom 

cumpăra alte utilaje de care avem nevoie. 

Sîrca Constantin: autogreder pentru drumuri agricole, să nu tot închiriem. 

Cseke Zoltan: un aspirator pentru praf. 

Primar: va fi un  proiect pentru utilaje la AFM . 

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 24.08.2021 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor mijloace fixe. 

Diverse: se înscriu la cuvânt: domnul primar Kovacs Istvan, domnii consilieri: Sîrca Constantin, 

Szasz Ferenc. 

Primar: la Vale vine utilajul săptămâna viitoare, în perioada 14-15 merge la Marin. Ne-am oprit puțin 

la Grădinița din centru, deoarece la proiectul inițial a fost inclus numai un cazan cu gaz și instalații 

nimic. Acum se face proiectul să putem continua lucrarea. La Căminul Cultural Huseni avem mâine 

recepția. Vă invit să participați și dumneavoastră. La cealaltă grădiniță se lucrează, o echipă  din Baia 

Mare a venit pentru acoperiș.  Și acolo va fi o modificare, se face intrare și prin spate.  Trotuarul 

continuăm pe str. Vârșolțului. Am folosit toate dalele rămase, acum cumpărăm de la Olecom.  
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Sîrca Constantin: a discutat cu mai mulți cetățeni și a fost rugat să ridice problema dacă s-ar putea 

pune o benă ceva mai mare pentru gunoaie, să se depoziteze și să fie dus. Sunt unii care stau mai 

multe zile la vie, să fie un loc undeva unde sunt și camere de spraveghere, să nu fie probleme. 

Primar: și la Marin am discutat. Trebuie să vedem via ca un cartier, să ne gândim să facem undeva. 

Sîrca Constantin: dacă se dau ceva împrumuturi de la Trezoreria Statului, am putea lua niște bani 

pentru asfaltare, canalizare, apă. Dacă aștetăm noi după program... Este foarte avantajos, 1% 

dobânda. Să vedeți ce investiții sunt pentru comună. 

Primar: da, este foarte avantajos, a studiat și el. Ar fi bine pentru asfaltare, electrificare, apă, canal. 

Despre asfalt am discutat cu domnul ministru, am picat într-o situație foarte proastă, toate comunele 

din jur au fost puse în execuție. De aceea avem gata proiectul să putem depune, este în valoare de 

20.000.000 lei. 

Szasz Ferenc: dacă am avea o soluție să protejăm gospodăriile populației, unii nu au primit 

despăgubire că nu au avut terenul în arendă sau în proprietate. 

Primar: Trebuie să avem mare grijă. Am avut două cazuri de Pestă Porcină confirmate în Crasna. 

Dacă nu avem grijă, este posibil să se ia animalele de la toți. Avem deja la 4 gospodării confirmate. 

Szasza Ferenc: este problemă la porci domestici la Huseni, distrug culturile. Nu putem ajuta oamenii? 

Primaar: trebuie organizată o acțiune comună cu DSVSA, Jandarmeria. Sunt probleme cu ei. Vom 

face verificare. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

     Katona Ibolya                                  Lazar Veturia 


