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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.9617/23.09.2021. 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 23.09.2021 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.407/16.09.2021. 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 13 consilieri fiind absent motivat domnul 

Pop Florina (PSD)  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 completări, astfel: 

1. Depunerea jurământului de către domnul Seres Arpad al cărui mandat a fost validat de 

Judecătoria Șimleu Silvaniei, prin Încheierea Civilă nr. 859 din data de 15.09.2021. 

Prezintă : Lazar Veturia – secretar general 

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

Prezintă: Nemeth Annamaria - contabil 

3.Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA 

SERV SRL 

Prezintă: Nyeste Arpad – administrator SC CRASNA SERV SRL 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii contractului de mandat pentru administratorul 

S.C. CRASNA SERV SRL 

Prezintă: Nyeste Arpad – administrator SC CRASNA SERV SRL 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați  pentru 

obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, 

comuna Crasna, județul Sălaj” și  asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile 

aferente  obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea 

Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

Completare la ordinea de zi:  

6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces și a listei cu solicitanții 

care nu au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL  

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei 

A.N.L 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

8. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei pentru dezvoltarea economică şi socială, 

amenajarea teritoriului şi urbanism 

Prezintă : Lazar Veturia – secretar general 

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

Prezintă: Nemeth Annamaria – contabil 

10. Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice  

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 
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11. Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice  

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

12. Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice  

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, doamna consilier Katona Ibolya, preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Depunerea jurământului de către domnul Seres Arpad 

al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Șimleu Silvaniei, prin Încheierea Civilă nr. 859 din data 

de 15.09.2021. 

Secretarul general prezintă Încheierea Civilă nr. 859 din data de 15.09.2021 pronunțată de 

Judecătoria Șimleu Silvaniei cu privire la validarea mandatului de consilier Seres Arpad.  

În continuare președintele de ședință îl invită pe domnul Serese Arpad să depună jurământul. 

Domnul Seres Arpad a pus mâna stângă atât pe Constituție, cât şi pe Biblie, şi a dat citire 

jurământului, după care a semnat jurământul de credință. 

2. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

comunei Crasna pe anul 2021. 

Doamna Nemeth Annamaria preezintă raportul de specialitate. 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.70 din data de 23.09.2021 

privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021. 

3. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea 

Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL 

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.71 din data de 23.09.2021 

privind modificarea și aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL. 

4. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii 

contractului de mandat pentru administratorul S.C. CRASNA SERV SRL. 

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.72 din data de 23.09.2021 

privind aprobarea prelungirii contractului de mandat pentru administratorul S.C. 

CRASNA SERV SRL. 

5. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico- economici actualizați  pentru obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM 

PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” și  asigurarea finanțării de la bugetul 

local a cheltuielilor neeligibile aferente  obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM 

PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul 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.73 din data de 23.09.2021 

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați  pentru obiectivului de investiție 

”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul 

Sălaj” și  asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente  

obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, 

comuna Crasna, județul Sălaj”. 
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6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre Privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces 

și a listei cu solicitanții care nu au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 

ANL. 

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.74 din data de 23.09.2021 

Privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces și a listei cu solicitanții care nu au acces la 

locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL.  

7. Se trece la următorul punct:Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Listei de prioritate 

pentru acordarea locuinţei A.N.L. 

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.75 din data de 23.09.2021 

privind aprobarea completării Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L. 

8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei pentru dezvoltarea 

economică şi socială, amenajarea teritoriului şi urbanism. 

Secretarul general prezintă referatul de specialitate. Discuții nefiind se supune la vot proiectul 

de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere (Seres Arpad – UDMR). 

  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.76 din data de 23.09.2021 

privind completarea Comisiei pentru dezvoltarea economică şi socială, amenajarea teritoriului 

şi urbanism. 

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

anul 2021. 

Doamna Nemeth Annamaria preezintă raportul de specialitate. 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.77 din data de 23.09.2021 

privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021. 

10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind 

creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. 

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

Sîrca Constantin: este calculat la noul preț? S-au ședința viitoare mai  majorăm? 

Primar: este actualizat prețul. Atât rămâne. 

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.78 din data de 23.09.2021 

privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice. 

11. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind 

creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. 

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.79 din data de 23.09.2021 

privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice. 

12. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind 

creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. 

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.80 din data de 23.09.2021 

privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice. 
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13. Diverse : se înscriu la cuvânt: Szabo Ferenc, Balog Ioan, Ozsvath Ilona. 

Szabo Ferenc: între Ratin și Crasna este ambrozie  pe marginea drumului, la acostament. Trebuie 

cosit. Este reglementată combatere la Legea nr.62/2018.  

Primar. Trebuie să a nunțăm firma Săgeata, drumul este predat lor, el administrează drumul. 

Szabo Ferenc:la centrul de zi sunt 15 copii care primesc mâncare contracost. Trebuie să plătească 

zilnic 13 lei. Pentru 20 de zile este de 260 lei. Nu se poate rezolva cumva?  

Primar: Centrul este acreditat pentru 30 de copii. Nu putem plăti peste. Așa ne-am înțeles cu mamele, 

așa au aceptat.  

Szabo  Ferenc: sunt câteva părinți care nu sunt într-o situație  materială foarte bună.  

Primar: de anul viitor va fi buget nou, vrem să mărim numărul de copii. Se va face reacreditarea 

centrului. M-am interesat și în alte părți plătesc mâncarea și la Nușfalău se plătește. Anul viitor după 

noul buget și reacreditare se va rezolva. 

Katona Ibolya: și așa este bine, este în folosul comunității. La solicitarea părinților au fost acceptați 

ceilalți copii. 

Sârca Constantin: este discriminare față de ceilalți. Primii veniți sunt primii serviți? 

Primar: oficial nu am voie să primesc mai mult de 30 de copii. 

Szasz Ferenc: cum s-a făcut selecția? 

Primar: primii 30 sunt cei din anul trecut. 

Szabo Ferenc: sunt 10 copii din Ratin care stau până la ora 4, sunt 5 la after school și 5 la grădiniță. 

Dacă se poate asigura transportul copiilor la Ratin. 

Bodizs Zoltan: cei de la grădiniță trebuie duși cu transport special. Este nevoie de scaune adaptate. 

Szabo Ferenc: nu a întrebat cum nu se poate, cum se poate rezolva. 

Balog Ioan: sunt 5 copii și din Huseni la grădiniță. 

Bodizs Zoltan: trebuie cumpărate scaune speciale. 

Primar: au fost verificați microbuzele școlare  în ultimii 10 ani? 

Bodizs Zoltan: da, anul trecut Kabai Misi a fost amendat. 

Balog  Ioan: la Huseni să se facă exindere de alimentare cu apă la drumul care iese din sat și merge 

spre țigani. 

Primar: vom încerca, trebuie pusă țeavă nouă, proba de presiune. Vom face proiect pentru extindere. 

La data de 3 octombrie vom face inaugurarea Căminului Cultural din Huseni.  

Ozsvath Ilona: Dacă se mai sistează apa să fie anunțați. 

Viceprimar: cum am primit înștiințare de la Compania de Apă s-a și făcut anunțul.  

Ozsvath Ilona:întreabă dacă sunt lemne de foc pentru Căminul Cultural, deoarece nu este racordat la 

gaz,  ei vor lucra acolo. Este nevoie de lemne uscată. 

Viceprimar: se va asigura încălzirea Căminului Cultural. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

     Katona Ibolya                                  Lazar Veturia 


