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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.4107/28.04.2022. 

 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat azi, 28.04.2022 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.175/21.04.2022. 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 12 consilieri, fiind absenți 

motivați  consilierii Seres Arpad-UDMR, Sîrca Constantin – PNL, Pop Florian - PSD 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, astfel: 

1.Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, 

impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2023 

Prezintă: Kovacs Marta -Ildiko- inspector, compartiment impozite si taxe locale. 

2.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru 

următoarele trei luni. 

Prezintă: Lazar Veturia – secretar general 

3. Diverse.  

Se supune la vot proiectul ordinii de zi 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 indexarea cu rata inflației 

a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, 

amenzilor pentru anul fiscal 2023 

Doamna Kovacs Marta-Ildiko prezintă raportul de specialitate. 

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.46 din data de 28.04.2022 

privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor 

locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2023. 

2. Se trece  la următorul punct: Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a 

Consiliului local pentru următoarele trei luni 

Secretarul general prezintă raportul de specialitate. În continuare se solicită propuneri. 

Doamna Ozsvath Ilona o propune pe doamna Kocsis Eva. Alte propuneri nefiind se supune 

la vot alegerea doamnei Kocsis Eva în calitatea de președinte de ședință pentru următoarele trei luni 

și se aprobă cu 11 voturi pentru și 1 abținere: Kocsis Eva- UDMR. 
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Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.47 din data de 28.04.2022 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele trei luni. 

3. Diverse:  

Bartha Francisc: pentru apărarea împotriva inundațiilor sunt fonduri ? La capătul Văii Banszeg este 

o problemă, se inundă grădinile și curțile oamenilor, cândva acolo a fost drum, să vedem care este 

situația, acum terenul este plin cu copaci, trebuie văzut și curățat. 

Primar: am notat, vom verifica. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

    Ozsvath Ilona                                  Lazar Veturia 


