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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.11159/08.11.2021. 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 08.11.2021 în ședința extraordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat 

de domnul primar prin Dispoziția nr.490/04.11.2021. 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 13 consilieri, fiind absenți motivat domnul 

Kiss Istvan (UDMR) și domnul Seres Arpad (UDMR), apoi 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 co completare, astfel: 

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

pentru obiectivul de investiții ”RETEHNOLOGIZARE ȘI EXTINDERE STAȚIE DE EPURARE 

IN LOCALITATEA CRASNA, JUDEȚUL SĂLAJ”, prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny” 

           Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

Completare la ordinea de zi: 

2. Proiect de hotărâre privin drectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021 

Prezintă: Nemeth Annamaria - inspector 

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

În continuare președintele de ședință, domnul consilier Suto Attila, preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

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

de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții ”RETEHNOLOGIZARE 

ȘI EXTINDERE STAȚIE DE EPURARE IN 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.100 din data de 08.11.2021 

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

investiții ” retehnologizare și extindere stație de epurare in localitatea CRASNA, județul 

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

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privin drectificarea bugetului comunei Crasna pe 

anul 2021 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. 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.101 din data de 03.11.2021 

privin drectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2021 

3. Diverse:  

Sîrca Constantin: a fost sesizat de cetățenii din Marin că strada spre Pășune nu se poate circula, nu 

se poate urca cu mașina să ducă gunoiul. S-a promis că se va face dar nu s-a făcut. 
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Primar: am cumpărat material, dar încă nu am început să lucrăm la Marin. Facem strada Spre 

cimitir, strr. Bozghii, prin pietruire. Am cerut mai multe oferte, cel mai mic preț este de patru 

miliarde de lei. Astea sunt prețurile. 

Sîrca Constantin: nu se merită, nu sunt șanțuri, vine ploaia și o spală. Nu-i soluție. Mai bine faceți 

cu asfalt jumătate din stradă. Proiectul pentru centrul comunei despre care am discutat la ședința 

trecută, care este situația? Are proiectul? 

Viceprimar: are. 

Sîrca Constantin: nu se poată să se pună în valoare? Ținem în sertar. Cine a  făcut proiectul? 

Viceprimar: nu cred că este cuprins în proiectul cu Consiliul Județean. A fost făcut de un inginer și 

administratorul public. Este făcut cu parcări. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

     Suto Attila                                  Lazar Veturia 


