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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.9004/09.09.2021. 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 09.09.2021 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.397/02.09.2021. 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 14 consilieri locali în funcție sunt prezenți 14 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 secretarul general aduce la cunoștința consiliului local Ordinul Prefectului 

județului Sălaj nr.440 din data de 27.08.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier local al comunei Crasna deținut de domnul Torma Alexandru înainte de expirarea duratei 

normale a acestuia. 

În continuare domnul primar Kovacs Istvan, prezintă spre aprobare proiectului ordinii de zi a 

ședinței, astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 

21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Crasna 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

2. 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 modificarea anexei nr. 4 la 

Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei 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 09.09.2021 

privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind 

însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna. 

2.Diverse: Secretarul general informează consiliul local de dosarul civil nr.865/84/2021 care are ca 

obiect acțiune în constatare stabilire condiții de muncă, în care Consiliul local ale calitatea de pârât, 

și prezintă întâmpinarea la acțiune, cu conținutul căruia au fost de acord consilierii. 

Szasz Ferenc: ridică problema Pestei Porcine Africane, arată că este importantă informarea 

populației, solicită demersuri în acest sens. 

Primar: cumpărăm dezinfectant pentru cetățeni. 

Kiss Istvan: În ce stadiu suntem? 

Szasz Ferenc: de 7 zile nu a mai apărut nici un caz. Cazurile existente  au fost la str. Sar. Trebuie 

avut grijă. În zona a fost dat dezinfectant, gospodarii au fost instruiți. Este control din partea DSVSA, 

vor verifica porcii din Crasna, Ratin și Huseni și procentual Marin.  În perimetrul de 3 km se verifică 

toți porcii. 

Kiss Istvan: Asociația Vânătorilor face demersuri? 
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Szasz Ferenc: nu. 

Primar: inugurarea Căminului Cultural din Huseni va fi pe 3 octombrie. În data de 18 septembrie va 

fi acțiune de ecologizare. Rog să identificați zonele și locurile unde sunt deșeuri. 

Ozsvath Ilona: au reapărut câinii comunitari.  

Priumar. Apare o lege că nu trebuie să îi ținem 14 zile. 

Szasz Ferenc: trebuie un loc unde să fie ținuți. 

Primar: Cuști avem, ar putea fi duse la stația de sortare. 

Szasz Ferenc: inițiază o campanie de sterizilizare gratuită a câinilor. Propune să facem reclamă, va 

efectua gratis o dată sau de două ori pe an. 

Szabo Ferenc: se oferă voluntar pentru ajutor. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

     Katona Ibolya                                  Lazar Veturia 


