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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.11939/25.11.2021. 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 25.11.2021 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.493/18.11.2021. 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 14 consilieri, fiind absent motivat domnul 

Sîrca Constantin (PNL), 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 completare, astfel: 

1.  Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public  cu proiectului ”Creșterea eficientei energetice a infrastructurii de 

iluminat public în Comuna Crasna, jud. Sălaj” finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu 

(AFM) 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării proiectului ACHIZIȚIE CORT EVENIMENTE   

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie 

al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

Completare la ordinea de zi: 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării de mijloace fixe și obiecte de inventar din gestiunea 

Spitalului de boli cronice Crasna 

Prezintă: Nagy Erika- director Spital de boli cornice Crasna        

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin procedura achizitiei directe, a unui mijloc 

de transport de tip autoutilitar 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

6.Diverse.  

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 participarea la Programul 

privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public  cu proiectului ”Creșterea 

eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Crasna, jud. Sălaj” finanțat de 

către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). 

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.102 din data de 25.11.2021 

privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public  cu proiectului ”Creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat 
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public în Comuna Crasna, jud. Sălaj” finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu 

(AFM). 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării proiectului ACHIZIȚIE 

CORT EVENIMENTE.   

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.103 din data de 25.11.2021 

privind aprobarea accesării proiectului ACHIZIȚIE CORT EVENIMENTE   

3. Se trece la următorul punct: . Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local 

în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În continuare solicită propuneri. 

Doamna Kocsis Eva o propune pe doamna Katona Ibolya. 

Domnul Kiss Istvan îl propune pe domnul Szasz Ferenc. 

Doman Ozsvath Ilona îl propune pe domnul Kiss Istvan. 

Alte propuneri nu sunt. 

Se supun la vot propunerile: 

Doamna Katona Ibolya se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere (Katona Ibolya - UDMR). 

Domnul Szasz Ferenc se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere (Szasz Ferenc- UDMR) 

Domnul Kiss Istvan se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere (Kiss Istvan – UDMR) 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.104 din data de 25.11.2021 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului 

Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna. 

În continuare domnul primar informează consiliul local că în ședința precedentă a consiliului 

de administrație a școlii, s-a hotărât Planul școlar pentru anul viitor, s-au înființat 2 grupe de creșă. 

Să terminăm până atunci lucrările la cele două grădinițe, trebuie cerut personalul, mai bine să avem 

în plan.  

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea casării de mijloace fixe și obiecte 

de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna. 

Doman Nagy Erika prezintă materialul. 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.105 din data de 25.11.2021 

privind aprobarea casării de mijloace fixe și obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli 

cronice Crasna. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin procedura 

achizitiei directe, a unui mijloc de transport de tip autoutilitar. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În completare arată că, autoturism nu se poate cumpăra 

decât de 1600 mc și prețul este limitat și marca. Dacă aveți propunere de marcă? Vom discuta 

împreună tot. Vom cumpăra cu ce sunteți de acord. 

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.106 din data de 25.11.2021 

privind aprobarea achiziţionării prin procedura achizitiei directe, a unui mijloc de transport 

de tip autoutilitar. 

6. Diverse: se înscriu la cuvânt Katona Ibolya, Ozsvath Ilona și domnul Primar. 

Katona Ibolya: săptămâna trecută a participat la proba interviu la concursul organizat pentru postul 

de director și director adjunct a Liceului. Candidații au avut trei probleme de rezolvat. Domnul 

Anderlik a luat examenul cu  nota 10, iar director adjunct a reușit doamna Matis. 

Ozsvath Ilona: ca și în anii trecuți și anul acesta, chiar dacă suntem în pandemie, dorim să facem 

acțiune de binefacere. Rog să vieniți și de la sate după găleți. 

Primar:Acțiunea Găleata albastră este cu Asociația Dorcas, conțin alimente nealterabile. Sunt liste cu 

persoanele bolnave, bătrâne, la final  înainte de sărbători copii vor duce gălețile la beneficiari. 
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Ozsvath Ilona: copii vor primi pachete cu haine din banii adunați și cutii de pantofi prin Biserica 

Baptistă, produse de igienă și dulciuri de la domnul Vincze. Noi vom duce la ei pachetele. Ceea ce 

ne privește pe noi personal, dacă vreți să participați și material la acțiunea de binefacere. La doamna 

Kocsis puteți da banii. Am zis că vom împărți  la familii cu boală. Rog să dați la doamna Kocsis 

suma pe care o dați cu plăcere. 

Primar: Haideți să organizăm Târgul de Crăciun. Dacă va veni corul, vom pune cutia cu donație 

pentru copii și cei de pe lista socială. În fiecare an a fost cu Târg de Crăciun în centru, să organizăm 

și anul acesta. Organizația de femei lucrează, din ce se vinde se va da la nevoiași. Nu-i comerț, nu-i 

nimic. Tot ce se strânge ajunge la cei  mai săraci. O să vorbim cu bisericile să vedem cu ce vin. 

Ozsvath Ilona: pe liste sunt copii orfani, cu dizabilități și cei care efectiv duc lipsă. Când mergem pe 

teren și observați ceva să veniți , dacă am uitat pe cineva. Am încercat să facem efectiv bine pentru 

ei. 

Kiss Istvan: Ce facem cu oamenii care nu acceptă pachetul? Se vede pe unii că nu au nevoie. Nu duc 

lipsă. 

Ozsvath Ilona: atunci îi rog să ducă la cei care cred că au nevoie. 

Primar: Eu zic că sunt mai puțini care vor refuza . 

Kiss Istvan: sunt cazuri unde vezi că alții au nevoie de două pachete. 

Kocsis Eva: din banii adunați anul trecut am pregătit 60 de porții de masă caldă. Am fost cu ei și am 

văzut ce probleme au.  

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

     Suto Attila                                  Lazar Veturia 


