
Intern 

 

 
1 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.12860/22.12.2021. 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 22.12.2021 în ședința extraordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.520/20.12.2021. 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 13 consilieri, fiind absenți motivați domnii 

Seres Arpad (UDMR) și Suto Attila (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 completare, astfel: 

1.Proiect de hotărâre alegerea președintelui de ședință. 

Prezintă: Lazar Veturia -  secretar general  

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

Prezintă: Kovacs Istvan - primar 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2022-2023 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

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

1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședință. 

Lazar Veturia prezintă raportul. În continuare se trece la propuneri. 

Katona Ibolya îl propune pe domnul Vincze Alexandru.  

Alte propuneri nefiind se supune la vot propunerea făcută și se aprobă cu 12 voturi pentru și 1 

abținere (Vincze Alexandru -UDMR). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.115 din data de 22.12.2021 

privind alegerea președintelui de ședință. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Crasna pe 

anul 2021. 

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

consiliul local despre achiziția autoutilitarei și a celor trei utilaje:mini incărcător, miniexcavator și 

cilindru compactor. Mai cumpărăm măturătorul stradal pentru care ne-am angajat la Ecodes și o 

remorcă de 8-10 t care să basculează în spate. În continuare cere părerea consilierilor dacă doresc să 

se facă foc de artificii de revelion. Pentru acest scoop avem suma de 15000 în buget.  

Bartha Ferenc: ar trebui după părearea mea, așteaptă mulți oameni, se adună în centru pentru 

asta. 

Primar: atunci trebuie să caut o altă firmă, deoarece firma din Crasna este deja ocupată. 

Se cere acordul consilierilor, care sunt de acord cu organizrea focului de artificii cu 12 voturi 

pentru și 1 abținere Katona Ibolya. 

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.116 din data de 22.12.2021 

privind rectificarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2021. 

3.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2022-2023. 

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.117 din data de 22.12.2021 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza 

comunei Crasna pentru anul şcolar 2022-2023. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

Vincze Alexandru                                 Lazar Veturia 


