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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.3686/14.04.2022. 

 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 14.04.2022 în ședința extraordinară  de îndată a consiliul local Crasna, ce a fost 

convocat de domnul primar prin Dispoziția nr.171/11.04.2022, modificată și completată prin 

Dispoziția nr.174/14.04.2022. 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  

consilierii Seres Arpad-UDMR și Suto Attila- UDMR, și delegatul sătesc al satului Huseni Balog Ioan 

Gavril, 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 reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant 

din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități  

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea raportului administratorului  S.C. CRASNA SERV SRL, 

bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2021 

Prezintă: Nyeste Arpad: administrator  

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  formei delegării gestiunii directe a unor  servicii de utilităţi 

publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA 

SERV SRL 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și  statului de funcții pentru  SC CRASNA SERV 

SRL 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022  al SC 

CRASNA SERV SRL  

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV  

S.R.L. 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  formei delegării gestiunii directe a unor  servicii de utilităţi 

publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA 

SERV CONSTRUCT SRL 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

http://www.primariacrasna.ro/


Intern 

 

 
2 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și  statului de funcții pentru  SC CRASNA SERV 

CONSTRUCT  SRL 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022  al SC 

CRASNA SERV  CONSTRUCT SRL  

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV 

CONSTRUCT S.R.L. 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  formei delegării gestiunii directe a unor  servicii de utilităţi 

publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA 

PREST SRL 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și  statului de funcții pentru  SC CRASNA 

PREST  SRL 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022  al SC 

CRASNA PREST SRL  

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA PREST 

S.R.L. 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

Completare la ordinea de zi 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 1”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi 

realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 2”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi 

realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 3”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi 

realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar  

Domnul Sîrca Constatin propune să fie introdus punctul Diverse. 

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

de voturi. 

 În continuare președintele de ședință, doamna consilier Ozsvath Ilona, preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind participarea la Programul 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 

pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în localități  

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

Sîrca Constantin: s-a făcut un studiu? Căte mașini electrice sunt în Crasna? 

Primar: este un hibrid. 

Sîrac Cosntantin: părerea mea este că 5 stații este prea mult. Trei sunt suficiente. Să mai putem reduce 

din cheltuieli. 
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Primar: pe parcurs putem să renunțăm la unele din ele. Proiectul este făcut pe PNRR. La proiecte 

pentru blocuri se cer stații de reîncărcare, vom fi obligați să punem stații de reîncărcare. 

Bartha Francisc: reîncărcarea cine plătește? 

Primar: clientul pe bază de cartelă. 

Sîrca Constantin: Unul se poate la bloc. 

Primar: le-am pus mai aproabe de transformatoare, să fie costul mai mic. 

Sîrca Constantin: nu suntem obligați să punem atâtea. Primăria nu are nici un beneficiu. Și la școală 

au priză. 

Primar: nu se pun la priză autobuzele. 

Sîrca Constantin: aș fi de acord pentru trei, sunt suficienți, cum doriți. 

Primar: noi ca aport propriu, este numai ce plătim la electrica. Noi nu plătim nimic, numai la electrica 

400.000 lei. 

Sîrca Constantin. Pentru trei stații cât avem? 

Primar: nu știm, trebuie calculat. 

Sîrca Constantin: la primărie și la școală nu ajunge una? 

Primar: ajunge. La obor oricum rămâne. 

Sîrca Constantin: propun o stație la primărie pentru școală, unul pe str. Morii și 1 la parcul Dimeny. 

Kiss Istvan: nu putem  face stația la piață și nu mai trebuie să aducem transformatorul la primărie? Eu 

sunt de acord cu proiectul, asta este viitorul. 

Sîrca Constantin: în Zalău sunt 5 și noi facem 5 la Crasna. 

Primar: dacă oricum suntem condiționați pentru reabilitarea blocurilor, ne obligă să facem stații, în  

afară de asta. 

 Se supune la vot amplasarea de 5 stații: se respinge cu 8 voturi pentru și 5 abțineri. 

 Se supune la vot amplasarea de 3 stații: se respinge cu 5 voturi pentru și 8 abțineri. 

Kiss Istvan: Dacă eficientizăm și le aducem mai aproape? 

 Domnul primar propune proiecul cu 4 stații, se supune la vot și se aprobă în unanimitate de 

voturi. 

  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.29 din data de 14.04.2022 

privind participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant 

din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități  

2. Se trece  la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  aprobarea raportului administratorului  S.C. 

CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2021 

Domnul Nyeste Arpad 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.30 din data de 14.04.2022 

privind  aprobarea raportului administratorului  S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi 

a contului de profit şi pierderi pe anul 2021 

3. Se trece  la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  aprobarea  formei delegării gestiunii directe 

a unor  servicii de utilităţi publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii 

directe pentru SC CRASNA SERV SRL 

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

Sîrca Constantin: mașini nu mai are, oameni nu mai are, cum vor face lucrările acelea? Se vor da la 

celelalte firme? 

Primar: arată care sunt serviciile delegate. 

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.31 din data de 14.04.2022 

privind  aprobarea  formei delegării gestiunii directe a unor  servicii de utilităţi publice, a 

studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA 

SERV SRL 
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4. Se trece la următorul punct:  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și  statului de funcții 

pentru  SC CRASNA SERV SRL 

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.32 din data de 14.04.2022 

privind aprobarea organigramei și  statului de funcții pentru  SC CRASNA SERV SRL 

5. Se trece la următorul punct:  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2022  al SC CRASNA SERV SRL  

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

Sîrca Constantin: bugetul este foarte mare lacheltuielile pentru utilaje, motorină. 

 Primar: arartă că bugetul este pe tot  anul, conține și ianuarie, februarie, martie, aprilie. Au trecut trei 

luni în care am plătit de aceea este suma mai mare. 

Sîrca Constantin: nu a putut plăti în trei luni piese și anvelope de 36 mii lei. Cum a putut să cheltuie 

suma de 36 mii lei pe piese. Utilajele au fost cumpărate acum, înseamnă că au fost în stare bună. 

Nyeste Arpad: 15.000 lei sunt la piese auto, cheltuieli materiale auxiliare 5000 lei. Nu înțeleg de unde 

ați calculat 36 mii lei? Din ianuarie până acum am consumat tot. La celelate societăți avem buget 

partial, nu anual. 

Sîrca Comnstantin: Cu muncitorii, cum o să decontați atâta motorină când nu aveți post de șofer? Cine 

va conduce utilajele? 

Cseke Zoltan Ferenc: administratorul poate să meargă cu ele. 

Sîrca Constantin: are atestat? Nu așa a fost că înființăm celelalte societăți penrtu ca Crasna Serv să nu 

plătească TVA? 

Primar: de o jumătate de oră lătrați aici fără rost. Dar nu ați înțeles  despre ce este vorba, deși v-am 

explicat. Aceste două firme vor lucra fără TVA. Nu poți de mai mult de 600.000 de lei pentru firmele 

astea două, nu putem lucra mai mult. 

Sîrca Constantin: mulțumesc că m-ați făcut cîine. 

Primar: își cere scuze pentru exprimarea anterioară. 

 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi pentru și 1 

vot împotrivă: Sîrca Constantin – PNL. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.33 din data de 14.04.2022 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022  al SC CRASNA SERV SRL  

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate 

de S.C. CRASNA SERV  S.R.L. 

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.34 din data de 14.04.2022 

privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV  S.R.L. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea  formei delegării gestiunii directe 

a unor  servicii de utilităţi publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii 

directe pentru SC CRASNA SERV CONSTRUCT SRL 

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.35 din data de 14.04.2022 

privind aprobarea  formei delegării gestiunii directe a unor  servicii de utilităţi publice, a 

studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA 

SERV CONSTRUCT SRL 

8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și  statului de funcții 

pentru  SC CRASNA SERV CONSTRUCT  SRL. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 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.36 din data de 14.04.2022 

privind aprobarea organigramei și  statului de funcții pentru  SC CRASNA SERV 

CONSTRUCT  SRL. 

9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2022  al SC CRASNA SERV  CONSTRUCT SRL  

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.37 din data de 14.04.2022 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022  al SC CRASNA SERV  

CONSTRUCT SRL  

10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile 

prestate de S.C. CRASNA SERV CONSTRUCT S.R.L. 

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.38 din data de 14.04.2022 

privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV CONSTRUCT 

S.R.L. 

11.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea  formei delegării gestiunii directe 

a unor  servicii de utilităţi publice, a studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii 

directe pentru SC CRASNA PREST SRL 

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.39 din data de 14.04.2022 

privind aprobarea  formei delegării gestiunii directe a unor  servicii de utilităţi publice, a 

studiului de oportunitate și contractului de delegare a gestiunii directe pentru SC CRASNA 

PREST SRL 

12.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și  statului de funcții 

pentru  SC CRASNA PREST  SRL 

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.40 din data de 14.04.2022 

privind aprobarea organigramei și  statului de funcții pentru  SC CRASNA PREST  SRL 

13.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2022  al SC CRASNA PREST SRL  

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.41 din data de 14.04.2022 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022  al SC CRASNA PREST SRL  

14.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile 

prestate de S.C. CRASNA PREST S.R.L. 

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.42 din data de 14.04.2022 

privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA PREST S.R.L. 

15.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea 

energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 1”, a descrierii sumare a 

investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

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

Bartha Francisc: aport propriu cât avem? 

Primar. Nu avem , se dă 250 euro/mp. 

Bartha Francisc: se izolează din afară? Cu cât se face mp? Toți locatarii sunt de acord ? 
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Primar: nu știm cu cât se face. Am vorbit cu Asociația locatarilor. Pe faza asta atât știm că se dă 250 

euro/mp, asta am explicat și la locatari și sunt de acord. 

Primar: depunerea proiectului costă 60.000 lei, dacă proiectul se va realiza atunci mai plătim 60.000 

lei. 

Sîrca Constatntin: deci 60.000 lei pierde primăria dacă nu se câștigă și 120.000 lei pierde primăria dacă 

se câștigă proiectul. Este discriminare față de cei cu case, la ei cine plătește proiectul? La împozitare 

să plătească mai mult,  să fie incluși în Zona A. 

 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.43 din data de 14.04.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale din comuna Crasna – Lot 1”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata 

prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

16.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea 

energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 2”, a descrierii sumare a 

investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

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.44 din data de 14.04.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale din comuna Crasna – Lot 2”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata 

prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

17.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea 

energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din comuna Crasna – Lot 3”, a descrierii sumare a 

investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

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.45 din data de 14.04.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale din comuna Crasna – Lot 3”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata 

prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

18. Diverse: se înscrie la cuvânt: domnul Sîrca Constantin, domnul Szasz Ferenc și doamna Ozsvath 

Ilona. 

Sîrca Constantin: dacă are ceva primăria cu demolarea caselor unde se construiește Peny, deoarece au 

fost niște oameni să ducă material și au primit răspunsul de la cei care lucrează acolo, că Arhitectul șef 

de la primăre a spus că cărămizile se dau la primăria Crasna și vor fi date la neevoiași. Materialele au 

fost duse la vie la pivnița arhitectului șef. 

Primar: am zis că materialele disponibile să fie duse la obor, să putem da la nevoiași. 

Sîrca Constantin: nu au fost duse la obor, nici de la demolarea clădirii unde se construiește grădinița 

nu au ajuns cărămizile la primărie. Cei care se ocupă cu cei de la 416, nu este normal că cei care sunt 

plecați în străinătate plătesc pe altcineva care lucrează în locul lor.  

Bodizs Zoltan: Csaszar Tibi a primit niște cărămizi pentru ca vândut terenul lor. 

Vincze Alexandru: a fost sunat de Vincze Tibi că vrea să ducă grinzi de acolo, cei de la șantier au dat 

răspunsul că a avut 3 luni la dispoziție să ducă ce vrea de acolo dar nu a dus, și a fost plătit pentru casă. 

Szasz Ferenc: în urma unei discuții cu dr. Roatiș, a fost rugat să întrebe dacă nu putem rezolva să 

asigurăm o locuință pentru noul medic de la spital.  

Primar: deja am discutat cu doamna directoare. Altă problemă este că doamna medic care s-a pensionat 

mai face niște gărzi, să vedem ce intenții are, sau locuința din bloc când va fi gata. 

Ozsvath Ilona: informează consiliul că săptămâna trecută, vineri, s-a organizat acțiune de ecologizare 

cu elevii de la școală. Am inițiat un miniproiect la șcaolă. Am urmărit să sensibilizăm copii, când 

mergem la beci vezi un mini palat și în jur este plin de mizerie. 



Intern 
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Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

    Ozsvath Ilona                                  Lazar Veturia 


