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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.12528/15.12.2021. 

PROCES – VERBAL 

Încheiat azi, 15.12.2021 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.518/08.12.2021. 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 

Seres Arpad (UDMR), apoi declară constituirea legală a ședinței. În continuare secretarul general 

supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare, care se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 

abținere (Sîrca Constantin- PNL).  

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

ședinței, astfel: 

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

1.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului de boli cronice Crasna 

Prezintă: Nagy Erika- dir. Spital de boli cronice Crasna  

2.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Consiliul de 

administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna 

Prezintă: Lazar Veturia -  secretar general  

3. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției primarului nr.517/08.12.2021 privind aprobarea 

rectificării bugetului comunei Crasna pe anul 2021. 

Prezintă: Nemeth Annamaria - inspector  

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Crasna pe anul 2021. 

Prezintă: Nemeth Annamaria - inspector  

5.Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, a tarifelor şi 

chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna   

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

6. Proiect de hotărâre aprobarea Planului de investiții/ de utilizare a Redevenței  rezultat în urma 

Contractului de delegare prin concesionare a getiunii activitățiilor de salubrizare Județul Sălaj, 

componenta Colectare și Transport deșeuri municipale CT 2, nr.777/25.09.2018 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor sociale și burse de merit  pentru elevii din unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Crasna, judeţul Sălaj 

Prezintă: Nemeth Annamaria - inspector  

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționarii – ca formă de sprijin pentru finanțarea 

cheltuielilor de funcționare a structurii sportive –Asociația Clubul sportiv F.K.Kraszna – F.K. 

CRASNA. 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

9.Diverse.  

 Se supune la vot 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 modificarea statului de funcții 

al Spitalului de boli cronice Crasna. 

http://www.primariacrasna.ro/
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Doamna 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.107 din data de 15.12.2021 

privind modificarea statului de funcții al Spitalului de boli cronice Crasna. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

local în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna. 

Lazar Veturia prezintă raportul. În continuare se solicită propuneri. 

Domnul Kiss Istvan îl propune de domnul Bodizs Zoltan. 

Alte propuneri nefiind se supune la vot propunerea făcută și se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 

abținere  (Bodizs Zoltan- UDMR). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.108 din data de 15.12.2021 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Consiliul de administraţie al Spitalului 

de boli cronice Crasna  

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției primarului 

nr.517/08.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului comunei Crasna pe anul 2021. 

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.109 din data de 15.12.2021 

privind validarea dispoziției primarului nr.517/08.12.2021 privind aprobarea rectificării 

bugetului comunei Crasna pe anul 2021. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei 

Crasna pe anul 2021. 

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.110 din data de 15.12.2021 

privind aprobarea rectificării bugetului comunei Crasna pe anul 2021. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2022, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat 

al comunei Crasna. 

   Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În completare domnul primar propune 

următoarele modificări la Capitolul IX – Alte taxe și tarife speciale locale: 

- Abrogarea pct.2, 3, 15, 43 

- Majorarea prețului de pornire a licitației pentru spații închiriate de la 10 la 20  lei/mp/lună la 

Crasna și de la 8  la 15 lei/mp/lună la Ratin. Huseni, Marin. 

- Majorarea prețului de pornire a licitației pentru terenuri de la 5 la 10 lei/mp/lună la Crasna și 

de la 3 la 6 lei/mp/lună la Ratin, Huseni , Marin. 

- Tariful de utilizare sala de sport de la 60 la 70 lei/oră. 

- Tarif închiriere capela pentru înmormântare de la 205 la 250 lei. 

- Tarifele pentru închirierea Căminului cultural din Marin și Huseni la 500 lei și la Ratin la 300 

lei.  

- Tariful pentru pomana la Marin, Ratin și Huseni la suma de 200 lei și 500 lei pentru sala mică 

din Crasna. 

- 60 de lei pentru Activități culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment şi altele asemenea 

desfășurate în sala mică din Căminul Cultural Crasna 

- Tarif pentru vânzare pomi, trandafiri, flori de la 5  la 10 lei/mp/zi 

- Folosirea platourilor, mese agricole neacoperite pentru persoane fizice de la 5 lei/mp/lună la  5 

lei/mp/zi, abonament 120 lei/an și persoane juridice, FPA, IF, II de la 5 la 10 lei/mp/zi 

- Folosirea platourilor, semse agricole acoperite pentru persoane fizice de la 6 lei/mp/lună la 7,5 

lei/mp/zi , abonament 200 lei/an și persoane juridice, FPA, IF, II de la 6 la 15 lei/mp/zi 

- Comercializarea ambulantă de produse din faţa magazinelor sau alte locuri ale domeniului 

public sau privat al comunei de la 10 la 21 lei/mp/zi. 
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La taxa de salubrizare s-a majorat cu 28% pe județ. Problema este că primăria plătește pentru cei care 

nu plătesc. Acum taxa este de 8lei/persoană, nu ieșim din sumă, încărcăm cu diferența bugetul local și 

așa avem o gaură la bugetul local. Anul trecut s-a majorat de la 6 la 8 lei/persoană. Și așa avem o gaură 

de 100.000 lei. Acum se scot listele cu cei care nu plătesc și vom merge la firmă, să vedem ce se 

întâmplă cu ei. Firma are contract cu UAT-uri. Noi plătim pe tonă. Noi  colectăm taxa pe persoană și 

colectăm și plătim pe tonă. 

Szasz Ferenc: nu ar fi mai bine să plătească până la trei persoane din familie, nu cinci? 

Primar: astfel nu se reduce. Noi plătim pe tonă. Noi  colectăm taxa pe persoană și plătim pe tonă. 

Sîrca Constantin: la Căminul Cultural Marin și Ratin ce facem dacă avem o înmormântare? 

Primar: la inugurarea Căminului cultural din Huseni am discutat să majorăm taxa la 500 lei, dacă 

plătesc pentru fotograf și restu. 

Katona Ibolya: să nu să plătească la Cămin pentru gimnastică. 

Nemeth Annamaria: Copii plătesc abonament de 150 lei pe lună. Doamna plătește 60 de lei chiria pe 

oră. Dacă calculăm ar fi doar vreo doi lei pe copii. 

Primar: A discutat cu doamna care vine cu gimnastica  ritmică, este foarte mulțumită de condiții, sunt 

32 de copii. Am comandat covor cauciucat pentu siguranța copiilor. 

Sîrca Constantin: sala plătește antrenorul? 

Primar: Da. 

Sîrca Constantin: să spunem să reducă abonamentul la copii. 

Primar: nu va reduce abonamentul cu 2 lei. 

Sîrca Constantin: să facem contract de comodat, gratis și nu mai plătește. Noi putem hotărâ în consiliul 

local. 

Secretar general: Contract de comodat se poate face numai pentru asociații și fundații nonprofit, iar în 

situația de față este vorba de obținere de profit din partea antrenorului. 

Cseke Zoltan-Ferenc: nu pentru prețul chiriei nu vine antrenorul la Karate, au fost doar vreo cinci copii 

interesați. 

Bartha Francisc: și eu am firmă dar nu expun produsele pe trotuar, este foarte urât vânzarea produselor 

de pe trotuar. 

Sîrca Constantin: pentru cele două umbrele se plătește chiria de la bar? 

Primar: se va închide terasa de la anul și la Marin. 

Sîrca Constantin: la tarifele de la piață propune abonamentul de 200 lei pe an pentru mesele acoperite. 

La taxele pentru eliberarea/vizarea anuală a acordurilor de funcţionare, cu excepția unităților de 

alimentație publică, primarul propune un tarif unitar de 150 de lei. 

Cseke Zoltan-Ferenc: nu este tot una activitatea unui cismar și a unui alt magazin care este deschis și 

sâmbăta sau are activitatea întrega zi. 

Primar: dar ei plătesc și mai mult impozit. 

Cseke Zoltan: nu este corect să fie tarif unitar. De aceea s-a stabilit în funcție de activitatea desfășurată. 

Primar: orarul de funcționare este necesar? A cerut cineva vreodată? 

Vincze Alexandru: Sigur că se cere. 

Cseke Zoltan – Ferenc: este bine așa cum este în proiect. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificări și se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere 

(Kiss Attila- UDMR). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.111 din data de 15.12.2021 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, a tarifelor şi chiriilor pentru 

administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna. 

6.Se trece la următorul punct: . Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții/ de 

utilizare a Redevenței  rezultat în urma Contractului de delegare prin concesionare a getiunii 

activitățiilor de salubrizare Județul Sălaj, componenta Colectare și Transport deșeuri municipale CT 

2, nr.777/25.09.2018. 

Primarul prezintă referatul de aprobare și propune : mașina de măturat stradal. Se trece la 

discuții: 
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Sîrca Constantin: se poate folosi și pentru locurile de care am discutat să se amenajeze pentru 

containere mari. Se poate din redevență. Oamenii tot vorbesc. 

Primar: Asta vom face prin Crasna Serv. Este mai ușor cumpărarea utilajului. 

Alte discuții nefiind, se supune la vot propunerea primarului și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.112 din data de 15.12.2021 

privind aprobarea Planului de investiții/ de utilizare a Redevenței  rezultat în urma Contractului 

de delegare prin concesionare a getiunii activitățiilor de salubrizare Județul Sălaj, componenta 

Colectare și Transport deșeuri municipale CT 2, nr.777/25.09.2018. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind acordarea burselor sociale și burse de merit  

pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Crasna, judeţul Sălaj. 

Nemeth Annamaria prezintă raportul. Se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: nota 9 este foarte mare, se poate cobrî, asta este propunerea școlii. Noi putem 

modifica. La Cluj și Zalău este 8,50. 

Katona Ibolya: Nu sunt de acord. Pentru bursa de merit este bine media 9. 

Nemeth Annamaria: suma și așa este foarte mare, 434.000 lei.  Dacă nu primim bani nu știu de unde 

vom scoate din bugetul local. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițiată de primar și se aprobă cu 13 voturi 

pentru și 1 abținere (Sîrca Constantin – PNL). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.113 din data de 15.12.2021 

privind acordarea burselor sociale și burse de merit  pentru elevii din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din comuna Crasna, judeţul Sălaj. 

8.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționarii – ca formă de sprijin 

pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare a structurii sportive –Asociația Clubul sportiv 

F.K.Kraszna – F.K. CRASNA. 

Primarul prezintă referatul de aprobare. Se trece la discuții. 

Szasz Ferenc: de ce  se dă la Asociație? De ce nu se dă la alți copii, care fac handbal. 

Primar: Deoarece au rezultate foarte bune, și vor face un teren sintetic. 

Katona Ibolya: nu se poata da la alții. 

Szasz Frenc: Nu primesc nimic de la școală. 

Pprimar: asociația este structură autorizată. Nu se poate da decât pentru cei care sunt organizați în 

formă juridică. 

Bodizs Zoltan: Au asociație, îi sprijinim prin 2%. 

Szasz Ferenc: cu ce îi sprijinim din partea consiliului local? 

Primar: nu a venit nimeni până acum să ceară sprijin din partea lor. Transportul este asigurat cu 

microbuzele școlare, au echipament asigurat. 

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.113 din data de 15.12.2021 

privind aprobarea subvenționarii – ca formă de sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de 

funcționare a structurii sportive –Asociația Clubul sportiv F.K.Kraszna – F.K. CRASNA. 

9.  Diverse: se înscriu la cuvânt  Sîrca Constantin și Szasz Ferenc. 

Sîrca Constantin: problema cu drumul de la Marin lângă pășune, nu se poate merge în case la oameni, 

nu se poate circula cu gunoiera. Dați și la alte ulițe, nu numai la centru. 

Primar. Ducem material și vom face. 

Sîrca Constantin: încălzirea la Căminul Cultural din Marin, să cumpărați două aeroterme. 

Primar: de un an de când sunt aici nici o activitate nu a fost la Căminul cultural din Marin. Vom trage 

trei faze și vom cumpăra aeroterme. 

Szasz Ferenc: la Marin au rămas fără asistent. Nu am putea face ceva? 

Sîrca Constantin:m-am implicat, nu se găsește un medic de familie. La centru de zi este asigurat și 

spațiu. Asistentul este plătit de medicul de familie. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 
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     Suto Attila                                  Lazar Veturia 


