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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.1177/09.02.2022. 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 09.02.2022 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.79/02.02.2022. 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 toți consilierii, 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 completări, astfel: 

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

luni 

Prezintă: Lazar Veturia- secretar general 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2022 

Prezintă : Kovacs Istvan - primar    

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Crasna 

Prezintă : Kovacs Istvan - primar    

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public 

de Asistenţă Socială 

 Prezintă: Kovacs Istvan - primar    

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de acţiuni şi  lucrări de interes local ce se vor  

realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2022 

Prezintă: Hajas Erika  - inspector  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

acordate în 2022  

Prezintă: Hajas Erika  - inspector  

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alipirii  unor imobile, situate în inravilanul localității 

Crasna 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar    

8. Proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare 

(Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării 

proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele 

Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor 

în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 

2014-2020 aprobată prin Hotărarea de Guvern nr.379/2020. 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar    

COMPLETARE LA ORDINEA DE ZI: 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale, cu denumirea CRASNA 

SERV CONSTRUCT S.R.L. 

http://www.primariacrasna.ro/
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Prezintă: Kovacs Istvan - primar    

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale, cu denumirea CRASNA 

PREST  S.R.L. 

Prezintă: Kovacs Istvan - primar    

- Diverse.  

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

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

şedinţă a Consiliului local pentru trei luni. 

Secretarul general prezintă raportul. În continuare se solicită propuneri.  

Domnul Vincze Alexandru propune pe doamna Ozsvath Ilona. 

Alte propuneri nefiind , se supune la vot propunerea făcută și se aprobă cu 14 voturi pentru și o abținere 

(Ozsvath Ilona -UDMR). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.2 din data de 09.02.2022 

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

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

anul 2022. 

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

Kiss Istvan: în ședința consiliului de administrație a școlii am stabilit să rămână suma minimă la bursa 

de merit, în loc să fie stabilite sume diferențiate, în funcție de medie. 

Sîrca Constantin: diferențierea se dă de Consiliului local, dacă vrem să dăm în plus depinde de 

Consiliul local. Până la rectificare nu putem da mai multă sumă pentru burse. 

Nemeth Annamaria: până în iunie putem acorda din 340 mii lei și pe urmă din rectificare. 

Primar: domnul director a spus că vine cu calcul dar nu a venit. 

Sîrca Constantin: dacă nu a venit cu calcul, atunci înseamnă că nu trebuie. 

Suto Attila: nu scrie de unde vin banii. 

Sîrca Constantin: scrie în hotărâre de guvern că vin de la bugetul de stat, dar consiliul local poate 

suplimenta sumele. 

 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.3 din data de 09.02.2022 

privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2022. 

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

al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna 

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

Sîrca Constantin: toate funcțiile sunt bugetate? 

Nemeth Annamaria: nu. 

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.4 din data de 09.02.2022 

privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Crasna. 

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

al Serviciului Public de Asistenţă Socială. 

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.5 din data de 09.02.2022 

privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de acţiuni şi  lucrări de 

interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, 

în anul 2022. 

Doamna Hajas Erika prezintă raportul. În continuare se trace la discuții. 

Bartha Francisc: câte persoane sunt care trebuie să lucreze? 
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Hajas Erika: avem 80 dosare de ajutor social în plată, din care 114 persoane apte de muncă, 7 dosare 

suspendate, sunt 6 familii care nu au obligația de a efectua ore de muncă. Sumele pentru ajutor social 

se dau de la AJPIS, noi numai instrumentăm dosarele. 

 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.6 din data de 09.02.2022 

privind aprobarea  Planului de acţiuni şi  lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii 

prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2022. 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale acordate în 2022.  

Doamna Hajas Erika 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.7 din data de 09.02.2022 

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2022.  

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre pentru aprobarea alipirii  unor imobile, situate în 

inravilanul localității Crasna. 

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.8 din data de 09.02.2022 

pentru aprobarea alipirii  unor imobile, situate în inravilanul localității Crasna. 

8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) 

şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 

județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor 

în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-

2020 aprobată prin Hotărarea de Guvern nr.379/2020. 

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.9 din data de 09.02.2022 

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de 

evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în 

perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor 

generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată 

prin Hotărarea de Guvern nr.379/2020. 

9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei societăţi 

comerciale, cu denumirea CRASNA SERV CONSTRUCT S.R.L. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În completare arată că, încercăm să scoatem Crasna 

Serv de la obligația de plătitor TVA. Crasna Serv va fi tot pe construcții. Acestea două vor fi 

neplătitoare de TVA. Dorim să scoatem anul acesta și Crasna Serv de la TVA. Din TVA mai punem 

la salarii, vom modifica personalul. Aceste două hotărâri ne trebuie pentru înființarea societăților. 

Asociat unic comuna Crasna, administratorul va fi același. 

Sîrca Constantin: nu era mai rentabil înființarea unui serviciu de gospodărire comunală? 

Primar: dacă reușim să scoatem de sub TVA, vom putea face mai multe. 

Sîrca Constantin: trebuiau desființate posturi din primărie și înființat gospodărirea, ca să putem să 

facem orice. Să se studieze, sunt costuri mai multe, salariile vor fi diferențiate. 

Primar:în loc de personal la birou vor fi muncitori, un zidar care va fi șef de echipă la construcții care 

coordonează echipa. 

Sîrca Constantin: utilajele vor fi date la societăți? 

Primar: da, în afară de măturător, cu care vor lucra cei de la SVSU. Vom lucra cu un expert contabil. 

Sîrca Constantin: cum o să deconteze lucrările la societăți? 
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Primar: acum avem nevoie doar de înființare, restul ne vom întâlni  și vom stabili cine va stabili taxele 

consiliul local sau AGA, vom hotări împreună. 

Bartha Francisc: primăria nu înființează societatea să facă nu știu ce lucrare, să obțină profit, trebuie 

să asigure salariile angajaților. 

Sîrca Constantin: dar trebuie văzut dacă un privat nu face lucrare mai ieftin decât societatea. 

Cseke Ferencz: garantez că nu va lucra cu pierdere nici privatul. Și el trebuie să plătească salariile și 

să asigure lucrarea. 

Barttha Francisc: dacă aș fi primar m-aș gândi cum trebuie să administrez banii, dacă vrem să fim 

eficienți ar trebui să fie angajați la primărie, să facem o analiză, costurile. 

Cseke Ferenc: nu va fi mai mare costul. 

Bartha Francisc: de ce este nevoie de trei societăți? 

Cseke Ferencz: ca să nu ajungi la plafonul pentru TVA. 

Primar: am discutat problemele cu un expert contabil. 

 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în aunanimitate de 

voturi. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.10 din data de 09.02.2022 

privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale, cu denumirea CRASNA SERV 

CONSTRUCT S.R.L. 

10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei societăţi 

comerciale, cu denumirea 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.11 din data de 09.02.2022 

privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale, cu denumirea CRASNA PREST  S.R.L. 

11. Diverse.  

Se înscriu la cuvânt: domnul Sîrca Constantin și doamna Ozsvath Ilona. 

Sîrca Constantin: am văzut că se lucrează cu excavatorul la șanț. Se va betona de drum ? Acum se face 

un taluz, până acum a fost un pic de acostament. 

Primar: au fost discuții să șanțul este foarte mare. Au transmis că trebuie puse pe dispoziții. Nu s-a 

făcut act adițional. Azi am discutat în centru ridicarea rigolei carosabile pe ambele părți. Se face calcul 

și pentru intrări la străzile laterale. Acum inventariem și intrările la drumurile agricole. 

Szasz Ferenc: la pod nu v-ați înțeles? 

Primar: ne-am înțeles acum, erau discuții înainte, ar trebui să fie 4x4 cm pe pod, să nu atingă stratul 

de hidroizolație. Se va freza și se va turna asfalt. Podețele de pe Alszeg se încep mâine sau poimâine. 

Ozsvath Ilona: noi cu echipa de teatru lucrăm non stop. Vă invit dumincă la spectacol de la orele 17,00. 

Ne pregătim cu toate elementele pentru prevenirea bolii. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

    Ozsvath Ilona                                  Lazar Veturia 


