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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.10596/20.10.2021. 

 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 20.10.2021 în ședința extraordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat 

de domnul primar prin Dispoziția nr.470/15.10.2021. 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 toți sunt prezenți  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.  Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.418/27.09.2021 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 completarea 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: Nemeth Annamaria - inspector 

4. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi 

administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi 

administrarea Consiliului Judeţean Sălaj 

Prezintă: Nemeth Annamaria - inspector 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru 

obiectivul de investiții „ MODERNIZARE ULITE IN COMUNA CRASNA, județul SALAJ”, prin 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru 

obiectivul de investiții „ Pod peste Valea Marinului, în localitatea Crasna, județul Sălaj”, prin 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru 

obiectivul de investiții „ Pod peste Valea Mortăuța, în localitatea Huseni, comuna Crasna județul 

Sălaj”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru 

obiectivul de investiții „ MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MARIN COMUNA 

CRASNA, jud. SĂLAJ” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 
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9.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat 

și indicatorii tehnico economici actualizați la obiectivul „GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

10.Proiect de hotărâre privind  aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de 

apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de 

reprofilare- decolmatare a cursului de apă v. Marin, cod cadastral II.2., în intravilanul localității 

Marin, comuna Crasna, jud. Sălaj 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Crasna 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

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

Prezintă: Lazar Veturia- secretar general 

Completare la ordinea de zi: 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii  al Spitalului de boli 

cronice Crasna 

Prezintă: Nagy Erika – dr. Spital de boli cronice Crasna 

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Crasna în A.G.A. ADI ECODES să 

exprime un vot referitor la  actualizarea tarifelor ca efect al modificării structurii costurilor, în cadrul  

Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018  

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru 

obiectivul de investiții „ Extindere rețea apă potabilă și extindere retea canalizare cu racorduri 

menajere in comuna Crasna” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

16. 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 validarea Dispoziției 

primarului nr.418/27.09.2021 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.81 din data de 20.10.2021 

privind validarea Dispoziției primarului nr.418/27.09.2021 privind rectificarea bugetului 

comunei Crasna pe anul 2021. 

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.82 din data de 20.10.2021 

privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021. 

3. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 

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

alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna 

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.83 din data de 20.10.2021 

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

însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna. 
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4. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil 

din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în 

domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj. 

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

Szasz Ferenc:ne-am gândit că e bine să facă groapa de gunoi la noi? 

Primar: Aduc gunoi biodegradabil care este teren fertil. Putem cere și noi teren fertil. Procesul nu 

știu. 

Szasz Ferenc: La Dobrin cum e? Afectează comunitatea de acolo? Sau fac ce vor ei de capul lor? 

Primar:  Sunt proceduri legale. 

Szasz Ferenc: de unde se adună gunoiul? Nu sunt de acord. Si din Nușfalău a dus teren acolo și 

miroase urât. 

Primar: Totul merge pe autorizații. Nu lucrează  de capul lor. Nu sunt lângă case.  

Kiss Istvan: acolo este un miros neplăcut. Este destul de departe de sat. Deja este o stație de 

compostare, cel din Nusfalău a pus pe terenul lui. 

Szasz Ferenc: suprafața nu este mare. Dacă se extinde? 

Primar: Nu are unde. Poate fi ceva mai bun, Consiliul Județean se gândește la parcuri industriale mici 

și mari. 

 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi ”pentru” 

și 1 ”abținere” (Szasz Ferenc – UDMR)  

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.84 din data de 20.10.2021 

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea 

Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea 

Consiliului Judeţean Sălaj. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE ULITE IN COMUNA 

CRASNA, județul SALAJ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

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

Bartha Ferenc: se știe cât este drumul?  

Primar: este în proiect. Acesta este un deviz estimativ. 

Bartha Ferenc: dacă facem acum o stradă de 4 m atât rămâne.  

Sîrca Constantin: sunt toate străzile din Crasna? 

Primar: toate străzile 13,45 km, inclusiv străzile mici. Am avut în vedere să nu ridicăm nivelul. 

Sîrca Constantin: șanțuri sunt făcute? 

Primar: da, cu rigole. Proiectul este la proiectant. 

Sîrca Constantin. Și primăria plătește? 

Primar. Da, 573,249,52 lei. Va veni proiectantul și va răspunde la întrebări. 

Bartha Ferenc: nu am fost întrebați niciodată când a fost aprobat proiect ce părere avem. Problema e 

dacă avem părere bună să fie luat în considerare, este pentru binele comunității. 

Sîrca Constantin: când s-a discutat de centru fostul administrator public a spus că are proiectul în 

sertar. Acum ar trebui scos din sertar și să se facă, sau cei de la Consiliul Județean să se adapteze. 

Primar: nu vor să facă lateralele. Nu vor să facă un acord de colaborare. A fost și d-na director de la 

Consiliul Județean. Acum o să se facă. 

Sîrca Constantin: este legislație, trebuie să facă 25 m la intrăile la străzi. 

Viceprimar:  vor face 5 m. 

Sîrca Constantin: șanțul la Alszeg? 

Primar: se va face un act adițional, aparține de intravilan. Trebuie să facă șanț, trebuie să recalculeze,  

că avem două tuburi. Proiectantul vine miercuri să vadă dacă în centru se pot face două benzi pentru 

fluidizarea circulației. 

 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de 

voturi. 
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Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.85 din data de 20.10.2021 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de 

investiții „ MODERNIZARE ULITE IN COMUNA CRASNA, județul SALAJ”, prin 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ Pod peste Valea Marinului, în localitatea Crasna, 

județul Sălaj”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

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.86 din data de 20.10.2021 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de 

investiții „ Pod peste Valea Marinului, în localitatea Crasna, județul Sălaj”, prin Programul 

Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ Pod peste Valea Mortăuța, în localitatea Huseni, 

comuna Crasna județul Sălaj”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

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.87 din data de 20.10.2021 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de 

investiții „ Pod peste Valea Mortăuța, în localitatea Huseni, comuna Crasna județul Sălaj”, 

prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA 

MARIN COMUNA CRASNA, jud. SĂLAJ” prin Programul Național de Investiții „Anghel 

Saligny”. 

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.88 din data de 20.10.2021 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de 

investiții „ MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MARIN COMUNA CRASNA, 

jud. SĂLAJ” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și 

indicatorii tehnico economici actualizați  pentru lucrările rest de executat și indicatorii tehnico-

economici actualizați la obiectivul „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.89 din data de 20.10.2021 

privind aprobarea devizului general actualizat  pentru lucrările rest de executat și indicatorii 

tehnico-economici actualizați la obiectivul „GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, 

localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”. 

10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  aprobarea protocolului de colaborare cu 

Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru 

realizarea lucrărilor de reprofilare- decolmatare a cursului de apă v. Marin, cod cadastral II.2., în 

intravilanul localității Marin, comuna Crasna, 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.90 din data de 20.10.2021 

privind  aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa 

prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor de reprofilare- 
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decolmatare a cursului de apă v. Marin, cod cadastral II.2., în intravilanul localității Marin, 

comuna Crasna, jud. Sălaj. 

11.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul 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.91 din data de 20.10.2021 

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale 

și a serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Crasna. 

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

Consiliului local pentru trei luni. 

Secretarul general prezintă raportul. Se trece la propuneri. 

Doamna Katona Ibolya îl propune pe domnul Suto Attila. Alte propuneri nefiind , se supune 

la vot și se aprobă cu 14 voturi ”pentru” și 1 abținere (Suto Attila - UDMR). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.92 din data de 20.10.2021 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru trei luni. 

13. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii  

al Spitalului de boli cronice 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.93 din data de 20.10.2021 

privind aprobarea modificării statului de funcţii  al Spitalului de boli cronice Crasna. 

14. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Crasna 

în A.G.A. ADI ECODES să exprime un vot referitor la  actualizarea tarifelor ca efect al modificării 

structurii costurilor, în cadrul  Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În completare arată că la plata taxei de salubrizare 

avem o rămășită de 70.000 lei. Țiganii nu plătesc.  

Sîrca Constantin:  nu pot fi constrânși să plătească? 

Primar: Somații am făcut, în primăvară vom transforma în muncă în folosul comunității- amenzile. 

Sîrca Constantin: Să nu primească adeverințe. 

Primar: așa vrem. Am cerut containere mari. Vrem să facem acțiune cu deșeuri voluminoase. La 

Ratin și Huseni să vedem cât ne-ar costa un container mare și să ducă direct  acolo gunoiul. 

Kiss Attila: au cerut deja țiganii. 

Ozsvath Ilona: În județul Mureș funcționează deja. 

Sîrca Constantin:Poliția locală să-i amendeze, să se dea HCL cu amenda. Am mai discutat trebuie 

containere și la vie. 

 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.94 din data de 20.10.2021 

privind mandatarea primarului Comunei Crasna în A.G.A. ADI ECODES să exprime un vot 

referitor la  actualizarea tarifelor ca efect al modificării structurii costurilor, în cadrul  

Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018. 

15.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ Extindere rețea apă potabilă și extindere retea 

canalizare cu racorduri menajere in comuna Crasna” prin Programul Național de Investiții „Anghel 

Saligny”. 

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.95 din data de 20.10.2021 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de 
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investiții „ Extindere rețea apă potabilă și extindere retea canalizare cu racorduri menajere in 

comuna Crasna” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

16. Diverse: se înscriu la cuvânt: Szasz Ferenc, Suto Attila, Ozsvath Ilona. 

Szasz Ferenc: o problemă au cei de la str. Kandia, șanțul din partea dreaptă cum urcăm este înfundat 

și apa intră în grădinile din str. Sarutca. Să adâncim șanțul cu caterpilarul. 

Bodizs Zoltan: de la Iepure în jos nu este făcut șanțul. 

Primar: Am făcut pe partea stângă la Danilici, o să adâncim și aici, va fi un șanț mai adânc. 

Szasz Ferenc: vine iarna, le trenuie la oameni lemne de foc, dacă putem face o marcare la oameni 

pentru salcâmi, pomi din livezi, să vină Ocolul Silvic să marcheze. Să nu meargă oamenii la Șimleu, 

să fie o zi în care vin la Rozsas, Nagyhegy la marcat. Ce am putea să facem  să ajutăm oamenii? 

Primar: ne interesăm. 

Suto Attila: aproape de Ferike este destul de îngustă strada, dacă vin două mașini unul trebuie să se 

oprească. Si când mergem la biserică este greu. Trebuie un indicator drum cu prioritate. Altă 

problemă, drumul care duce către Csere după Podul Martolca, după lungimea primei parcele drumul 

este plin cu spini și oamenii au făcut drum pe proprietăți private pe urmă iar revin la drum. 

Primar: Trebuie tăiat. 

Ozsvath Ilona: mai în trecut în fiecare primăvară am fost cu copii la plantat puieți. Din 2009 nu s-a 

mai organizat. Să vedem cu Ocolul  Silvic dacă se poate rezolva. 

Kiss Attila: Nu este parchet în Crasna. 

Sîrca Constantin: să se facă la privați plantație de salcâmi. 

Ozsvath Ilona: pentru Căminul Cultural încălzirea să fie asigurată, că noi vrem să lucrăm tot anul. 

Sunt  multe activități acum, sunt cu gimnastică ,  aerobic, să avem condiții  optime. 

Sîrca Constantin: cei cu 416, este o practică că își  bagă om să lucreze pentru cei care au plecat la 

lucru în străinătate. Este ilegal! Unde am ajuns cu țiganii. Le trebuie ajutorul pentru asigurare la 

sănătate și noi îi facilităm. 

Primar: vom verifica. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

     Katona Ibolya                                  Lazar Veturia 


