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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ  
COMUNA CRASNA 
P R I M A R  

Nr.2558/22.03.2022.. 
R A P O R T  

privind  dezvoltarea  economică  şi  socială a  comunei  Crasna  
la  sfârşitul  anului  2021 

 
       Prezentul Raport se întemeiază pe baza prevederilor art.155, alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată, 

Principalul obiectiv al anului 2021, s-a bazat pe orientarea comunei, înspre dezvoltare 
continuă, modernizare şi prosperitate. Am avut în vedere de asemenea, crearea unei administraţii 
eficiente, echilibrate, bazată pe o gândire obiectivă asupra problemelor cu care se confruntă 
comunitatea. 

Administraţia locală şi-a stabilit ca prioritate asigurarea funcţionalităţii comunei, prin 
menţinerea serviciilor publice la un standard cât mai înalt de calitate, în ciuda crizei şi a bugetelor 
reduse. O altă ţintă deosebit de importantă pe care şi-a stabilit-o Primăria comunei Crasna a 
reprezentat-o absorbţia de fonduri europene. Cele mai importante investiţii ale lui 2020 au avut ca 
sursă de finanţare fondurile europene pe care am reuşit să le atragem, printr-un efort comun, prin 
susţinere din partea tuturor colaboratorilor din cadrul structurilor din administraţia centrală, 
judeţeană şi locală. 

Acest raport îşi propune să  prezinte principalele activităţi ale administraţiei locale în anul 
2021. 

Activitatea administrativ – legală  
Primăria comunei Crasna a stat permanent la dispoziţia cetăţenilor şi a acordat sprijin în 

orice problemă adusă în faţa conducătorilor instituţiei. 
În perioada la care ne referim s-au ţinut un număr total de 16 ședințe din care  12 şedinţe 

ordinare, 4 şedinţă extraordinare. În aceste şedinţe ordinare s-au adoptat 117 de hotărâri care au fost 
au fost înaintate Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate în termenul legal de 10 zile 
de la adoptare şi toate au fost considerate de Prefect ca fiind legale. 

 La adoptarea hotărârilor au fost respectate condiţiile de formă şi fond, precum şi 
competenţa materială şi teritorială a Consiliului local. Hotărârile s-au referit la probleme înscrise pe 
ordinea de zi şi au fost însoţite în toate cazurile de proiecte de hotărâri, avizate de legalitate de 
secretarul general, expuneri de motive/referate de aprobare ale primarului, avizele comisiilor de 
specialitate şi rapoartele compartimentelor de resort. Au fost adoptate hotărâri în toate domeniile de 
activitate pe care le coordonează Consiliul local şi toate proiectele de hotărâri au fost iniţiate de 
primarul comunei şi contrasemnate pentru legalitate de secretarul general al comunei. 

Pentru şedinţele sus menţionate au fost întocmite dosare de şedinţă, documentele fiind 
numerotate, semnate, arhivate într-un  dosar de şedinţă, numerotat, sigilat. 

Tot în perioada la care ne referim au fost emise un număr de 536 Dispoziţii de către primar 
în următoarele domenii: 

- aprobarea, modificarea, încetarea ajutorului social; 
- acordare ajutoare de urgenţă; 
- stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri, gaze naturale familiilor şi persoanelor singure ; 
- aprobarea, modificarea, încetarea alocaţiei de susţinere;  
- rectificarea actelor de stare civilă; . 
- constituirea comisiilor de licitaţie, a comisiilor de evaluare oferte; 
- pentru angajarea asistenţilor personali; 
- pentru acordarea indemnizaţiei de însoţitor; 
- pentru constituirea comisiilor de inventariere; 
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- pentru aprobarea viramentelor de credite şi rectificare de buget; 
- încetarea contractelor de muncă şi a raportului de serviciu;  

 - stabilirea drepturilor salariale pentru demnitari, funcționari publici și personal contractual; 
- acordarea gradaţiilor corespunzătoare tranşei de vechime în muncă; 
- pentru convocarea şedinţelor consiliului local, şi altele. 
Dispoziţiile au fost înaintate Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate în 

termenul legal de 10 zile de la adoptare şi toate au fost considerate de Prefect ca fiind legale. 
 La emiterea dispoziţiilor au fost respectate condiţiile de formă şi fond, precum şi competenţa 
teritorială şi materială a primarului. Toate dispoziţiile au fost avizate de legalitate de secretar. 

Dispoziţiile emise de primarul comunei au fost vizate de legalitate, emise în deplină 
concordanţă cu prevederile legale şi au urmărit, în principal, punerea în aplicare a sarcinilor din 
domeniul administraţiei publice, aşa cum au reieşit din actele normative în vigoare şi din hotărârile 
Consiliului  Local Crasna. 

Au fost respectate prevederile art.197 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu privire la înaintarea actelor administrative, în vederea exercitării controlului de 
legalitate de către Prefectul judeţului Sălaj. 

S-a sigurat aducerea la cunoştinţa publică, prin afişare pe site-ul Primăriei comunei Crasna 
şi prin publicare în Monitorul Oficial local, hotărârile adoptate de consiliul local şi dispoziţiile 
primarului cu caracter normativ. 
 Este asigurată gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi 
primar, respectiv se organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a 
dispoziţiilor primarului. 

Pentru actele administrative vizate de legalitate sunt deschise registre de evidenţă a 
hotărârilor  precum şi a dispoziţiilor, care conţin informaţii cu privire la numărul actului; data 
adoptării sau emiterii; date cu privire la comunicare şi obiectul acestora. 
 S-au ţinut audienţe cu cetăţenii, conform orarului afişat atât în timpul orelor de audienţă cât 
şi în afara acestora. 

Compartimentele din cadrul aparatului propriu al primăriei, au stat permanent la dispoziţia 
cetăţenilor pentru rezolvarea legală şi în termen a tuturor problemelor ridicate de aceştia. 

În primul rând în atenţia noastră a stat eliberarea la solicitarea cetăţenilor a adeverinţelor şi 
certificatelor, pe baza actelor de la primărie, avându-se în vedere că acestea să îndeplinească 
condiţiile de fond şi forma, punându-se accent pe forma ce trebuie să-l aibă actul eliberat. 

În perioada anului 2021 a fost asigurată viza legalităţii actelor emise potrivit Legii nr. 
50/1991, cu modificările şi completările ulterioare . 

În ceea ce priveşte acţiunile introduse la instanţă în care Primăria comunei Crasna este parte, 
în vederea soluţionării cauzelor în favoarea instituţiei noastre s-au întocmit în fiecare caz în termen 
legal întâmpinări, apel sau a recurs. Se ţine evidenţa acţiunilor în registru special,în care în anul 
2021 au fost înregistrate un număr de 9 dosare noi. 

În anul 2021 au fost încheiate un număr de 49 contracte de arendare și înregistrate în 
registrul special. 

Începând cu luna octombrie 2015 se implementează la nivelul comunei Crasna „Gestiunea 
în sistem informatic a registrului agricol și a altor servicii publice destinate cetățenilor în cadrul 
unor unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj” în cadrul căruia se ține evidența în sistem 
informatic a Hotărârilor consiliului local, dispozițiile primarului, dosarele promovate la instanța de 
judecată, autorizațiile de construcție, registrul agricol, registratura și toate documentele se arhivează 
electronic. 
 Se ține evidența rapoartelor de activitate ale primarului, viceprimarului și consilierilor locali. 

Se completează la zi dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi acestea conţin, 
documentele prevăzute de H.G. nr. 432/2004, cu modificările ulterioare. Sunt întocmite fişele de 
evaluare a perfomanţelor profesionale a funcţionarilor publici  şi a personalului contractual. S-au 
reactualizat fişele postului pentru funcţionarii publici şi personalul contractual. 
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Trimestrial se comunică în format electronic Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
raportul privind respectarea normelor de conduită, iar semestrial raportul privind implementarea 
procedurilor disciplinare ale funcţionarilor publici conform ordinului nr.4500/2008 al preşedintelui 
ANFP. De asemenea se comletează la termen la portalul ANFP situația privind evidenţa 
funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice, modificarea raportului de serviciu, avansarea în 
gradație de vechime, promovare în grad profesional, încetarea raporturilor de serviciu. 
 La producerea situaţiilor de urgenţă pe raza comunei, s-a asigurat permanenţa la instituţie şi 
trimiterea rapoartelor şi situaţiilor necesare la Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenă, SGA, 
şi Instituţia Prefectului de către secretarul general.  

A fost actualizat planul de analiză a riscurilor, fișa comunei și situația cu resursele umane, 
financiare și materiale pentru situații de urgență, planul de pregătire.  

Compartimentul contabilitate – buget-salarizare  
      Bugetul comunei Crasna aprobat initial pe anul 2021 la partea de venituri a fost de 17.551,63  mii 
lei, iar la partea de cheltuieli a fost de 19.838,99 mii lei, din care 11.441,63 mii lei in sectiunea de 
functionare si 8.397,36  mii lei in sectiunea de dezvoltare. 
     Bugetul la partea de cheltuieli este mai mare decat la partea de venituri cu suma de 2.287,36  mii lei care 
reprezinta excedent al anului precedent in cadrul sectiunii de dezvoltare, care se repartizeaza in anul urmator 
cu aceeasi destinatie pentru care a fost constituit. 
     Pe parcursul anului au fost aprobate un numar de 13 rectificari de buget, prin care bugetul comunei a fost 
majorat cu sumele aprobate prin Hotarari ale Consiliului Judetean sau aprobari ale Agentiei Judetene a 
Finantelor Publice, pentru plata obiectivelor de investitii in derulare si pentru plata cheltuielilor curente. 
     Astfel, bugetul de venituri aprobat definitiv pe anul 2021 este de 21.698,61 mii lei, iar bugetul de 
cheltuieli a fost de 23.985,97 mii lei din care 12.736,67 mii lei in sectiunea de functionare si 11.249,30 mii 
lei in sectiunea de dezvoltare, mai mare cu 2.851,94 mii lei fata de bugetul aprobat initial. 
     La partea de venituri a fost realizata suma de 21.904,81 mii lei, din care 14.018,76  mii lei sunt realizari 
ale sectiunii de functionare si 7.886,05 mii lei sunt realizari ale sectiunii de dezvoltare, din care suma de 
1.730,88 mii lei reprezinta transfer din veniturile sectiunii de functionare pentru a asigura functionarea 
sectiunii de dezvoltare. 
      La partea de cheltuieli a fost realizata suma de 20.897,14 mii lei, din care 11.420,95 mii lei in cadrul 
sectiunii de functionare si 9.476,19 mii lei in cadrul sectiunii de dezvoltare. Rezultarul executiei reprezinta 
excedent al bugetului local la finele anului in suma de  1.007,67  mii lei, care este compusa in felul urmator:  
- la sectiunii de functionare un excedent de 2.597,81 mii lei 
- la partea de dezvoltare un deficit de 1.590,14 mii lei. 
Mentionez ca in anul 2021 am recuperat din venituri proprii si execedentul aferent anului 2020 in suma de 
2.287,36 mii lei si in total am inchis anul cu suma de 3.295,03 mii lei. O parte din excedentul anului 2020 in 
suma de 713,00 reprezinta prefinantare incasat de la AFIR in cursul anului 2017 pentru proiect “ 
Modernizarea infrastructurii educationale in comuna Crasna” 

Ponderea in totalul cheltuielilor efectuate din bugetul local pe anul 2021 este dupa cum urmeaza:  
     -62,49 %  pentru finantarea actiunilor cuprinse la partea de “Cheltuieli social culturale”, din care au fost 
finantate cheltuielile pentru Invatamant-37,26 % , Sanatate -3,65 %, Cultura recreere si religie-5,27%, 
Asigurari si asistenta sociala- 16,31 %; 
     -5,02 % pentru finantarea actiunilor cuprinse la partea “Actiuni economice”, din care au fost finantate 
cheltuielile la Drumuri si poduri- 3,97% si Proiecte de dezvoltare multifunctionale -1,05%; 
     -21,84 %  pentru finantarea actiunilor cuprinse la partea “Servicii publice generale”, din care au fost 
finantate cheltuielile pentru Autoritati executive, Serviciul public pentru evidenta persoanelor, PSI, Politia 
locala, Aparare, ordine publica si siguranta nationala;                                                                                      

   -10,65 % pentru finantarea actiunilor cuprinse la partea  “Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si 
ape”, din care au fost finantate cheltuielile pentru Iluminatul public,rate sisteme de supraveghere, achizitie 
utilaje, proiecte, SF, avize, si protectia mediului; 

    In cadrul sectiunii de functionare au fost finantate actiuni in valoare total de 11.420.952 lei, dupa cum 
urmeaza: 

- 5.908.116 lei reprezinta total cheltuieli de personal pentru personalul angajat in cadrul institutiilor 
publice finantate din bugetul local (Autoritati publice, Serv comunitar pt evidenta persoanelor,PSI, Politia 
locala, Mediatorul sanitar, Biblioteca, Caminul cultural, Asistenti personali ai persoanelor cu handicap, Centru 
de zi); 
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- 3.730.105 –cheltuieli materiale si servicii pentru toate actiunile finantate din bugetul local; 
- 59.973 lei- Transferuri catre Spitalul de Boli Cronice Crasna;        
-  1.462.767- asistenta sociala (indemnizatia petru persoanele cu handicap grav, tichete de cresa, ajutoare 

pentru incalzirea cu lemne si alte ajutoare de urgenta);   
- 342.991 lei – burse, programe pentru tineret, contributii pentru asociatii intercomunitare, si sustinerea 

cultelor; 
- -83.000  lei – reprezinta plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent( virat intr-un cont 

gresit la sfarsitul anului 2020 si corectat in anul 2021); 
      In cadrul sectiunii de dezvoltare au fost finantate cheltuieli de capital in valoare totala de 9.476.189 lei, 
detaliat pe capitole, dupa cum urmeaza:  
        -124.950 lei-reprezinta cheltuieli de capital la capitolul Alte servicii publice generale ( Achizitie 
Mitsubishi la PSI) ; 
 -10.591 lei reprezinta cheltuieli de capital la capitolul Politie comunitara ( rata Leasing); 
 -6.848.950 lei- reprezinta cheltuieli de capital la capitolul Invatamant dupa cum urmeaza : 

63.833 lei pentru proiectul “ Solutii inovative si integrate in educatie pentru copii, parinti si cadre 
didactice”(Ruhamma); 

579.497 lei pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii educationale in comuna Crasna”; 
6.205.620 lei pentru proiectul “Gradinita cu program prelungit Crasna” (OGA); 
-400.000 lei reprezinta cheltuieli de capital la capitolul Alte institutii si actiuni sanitare ( Statie de 

salvare); 
 -405.945 lei- reprezinta cheltuieli de capital la capitolul Cultura recreere si religie pentru proiectul 
“Modernizare si dotare Camin cultural Huseni, comuna Crasna” 
 -99.345 lei –reprezinta cheltuieli de capital in cadrul capitolul Iluminat public, reabilitarea sistem 
iluminat public si achizitie ornamente de sarbatori; 
       - 1.366.408 lei-reprezinta total cheltuieli de capital la capitolul Locuinte servicii si dezvoltare publica, din 
veniturile proprii ale bugetului local, reprezinta cheltuieli de proiectare, sf, avize, pentru proiecte si achizitie de 
utilaje;    
 -220.000 lei- reprezinta total cheltuieli de capital in cadrul Proiecte de dezvoltare multifunctional           
       Lunar au fost intocmite si depuse urmatoarele situatii: 
      -lunar pana  la data de 4 se depune situatia platilor restante pe total  UAT Crasna; 
     -lunar pana la data de 5 a lunii urmatoare se depune la DSP decont pentru Centru de vaccinare impotriva   
Covid-19 
      -Pana la 6 ale lunii se intocmeste dare de seama lunara la sursa A,E si F pentru activitatiile autofinantate, 

venituri si cheltuieli pe titluri, articole si alineatae si pentru toate activitatiile, si situatia datoriilor pe total 
unitate; 
    -Pana la data de 8  ale lunii se intocmesc statele de  plata, se conduc ordonantarea pe capitole, 
subcapitole, articole si alineate, ordinele de plata pentru virarea contributiilor, calcularea, si intocmirea 
cecurilor pentru ridicarea de numerar,  tot pe data de 8 se face verificare in banca iar in data de 10 se 
ridica numerarul si se vireaza salariile angajatilor in conturile celor doua banci (BCR si BRD) pentru ca 
acestea sa poata alimenta cardurile salariatilor in baza  listelor  nominale  transmise catre banci; 
    -Pana la data de 10 ale lunii se intocmeste si se preda monitorizarea cheltuielilor de personal pentru 
toate activitatiile din cadrul primariei iar si pentru cele care au calitate de ordonator secundar de credite, 
pe capitole, subcapitole,  titluri, articole si alienate  ale clasificatie bugetare  la D.G.F.P;   
    -Pana la data de 15 ale lunii – se intocmeste si transmite  la Ministerul de Finante situatia  datoriei 
publice locale interne, pentru plata ratelor de Leasing.    
   -Lunar pana la data de 20 ale lunii se intocmeste si transmite online ( FOREXEBUG)  la Ministerul de 
Finante toate anexele care se intocmesc lunar la Balanta de verificare. ( inclusiv si Balanta de verificare).   

     -Tot pana la 25 ale lunii se depune declaratia 112 la D.G.F.P.  
     -Anual se intomeste si se depune declaratia L153 la D.G.F.P. 

       -Trimestrial se  intocmeste  si se depune darea de seama, bilantul impreuna cu toate  anexele , inclusiv de 
la cele doua unitati din subordine (Invatamant, Spital), centralizat pe comuna impreuna cu toti indicatorii; 
     -Anual, in baza indicatorilor de buget,  intocmim proiectia bugetului local si a bugetului activitatilor 
finantate total sau partial din venituri proprii si subventii, intocmim raportul compartimentului de specialitate 
si prezentam in sedinta de consiliului local rectificari pentru aprobare, dupa care se intocmeste bugetul cu toti 
indicatorii din clasificatia bugetara si se depune un exemplar din buget la Directia Generala a Finantelor 
publice, iar un exemplar la Trezoreria Zalau, la fiecare rectificare de buget, aceasta se depune si in format 
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electronic in C.A.B. De asemenea parte componenta a bugetului local este si Programul de investitii  pe care 
o intocmim pe capitole si pe obiective si se intocmeste Anexa 1 “Situatia angajamentelor legale” din care 
rezulta cheltuielile pentru investitiile publice si creditele bugetare aprobate, din acesta anexa reiese ca nu se 
pot incheia angajamente legale daca nu avem aprobate credite bugetare. 
    -Lunar si de cate ori este necesar se face rectificare de buget, facem deschideri de credite pe capitole si 
titluri conform bugetului local aprobat si o depunem la Trezoreria Zalau. In anul 2021 au fost intocmite un 
munar de 1.975  ordine de plata electronice spre decontare prin trezorerie, privind obligatiile legale catre 
furnizori, institutii si alte persoane juridice sau fizice, am eliberat un numar de 123 adeverinte  de  salarizare 
la solicitarea angajatilor din unitate. 

 Compartimentul achizitii publice : 
În cursul anului 2021 am continuat implementarea proiectelor care au fost începute din anii 

anteriori și am depus spre finanțare următoarele proiecte: 
Am depus documentația pentru decontarea proiectelor prin PNDL II, lucrări și 

proiectare. 
“Grădinița cu program prelungit, localitatea Crasna, județul Sălaj” cu valoare alocată din 

bugetul de stat de 7.961.731,55 lei. – proiectul se află în fază de implementare. După  2 proceduri 
anulate din motive financiare, s-a alocat din fonduri proprii al Comunei Crasna necesarul în urma 
OUG 114 pentru forța de muncă. Am depus cerere de plată pentru decontarea lucrărilor executate în 
valoare de 5.040.424,18 lei. 

Am depus in luna septembrie actualizări financiare în baza OUG 93/2021 și OG 15/2021.  
OUG 93 se referă la suplimentarea contractului de finanțare PNDL II ( Actualizare 

manopera (OUG nr. 114/2018) - in situația in care diferența intre valoarea de la bugetul de stat din 
contractul de finanțare si valoarea cheltuielilor eligibile din devizul general actualizat a fost preluata 
pe buget local;  Pe parcursul derulării obiectivului de investiții, o parte din cheltuielile 
eligibile spre a fi decontate de la bugetul de stat s-au preluat pe bugetul local; 

OG 15 se referă la actualizare prețuri privind materialele la rest de executat. 
Proiecte aflate in derulare, la care am contribuit prin depunerea situațiilor de lucrări 

pentru decontare: 
Am depus ultima cerere de plată al proiectului MODERNIZARE SI DOTARE CĂMIN 

CULTURAL HUSENI, avizarea proiectului tehnic și începerea achiziției de lucrări. Proiectul este 
finalizat, s-a decontat fără penalizări sau alte probleme tehnico-financiare. 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE IN COMUNA CRASNA, 
JUDETUL SĂLAJ, este in fază de derulare, însă din motive generate de COVID – 19 se va finaliza 
în anul 2022. Am depus in luna septembrie actualizări financiare în baza OG 15/2021.  OG 15/2021 
se referă la actualizare prețuri privind materialele la rest de executat. 

Proiectul Înființare centru multifuncțional în localitatea Crasna este in fază de derulare, însă 
din motive generate de COVID – 19 se va finaliza în anul 2022. 

Proiecte monitorizate în anul 2021: 
Dotarea serviciului de centru de zi pentru copii, proiect finanțat prin PNDR. Finalizat în anul 2019. 

PROIECTE DEPUSE pentru finanțare în anul 2021 
ACHIZIȚIE CORT EVENIMENTE, județul Sălaj finanțat de către FEADR masura 

LEADER. Valoare 14.400 Euro 
La CNI am depus următoarele proiecte: 
CONSTRUCTIE HALĂ AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA CRASNA, JUDEȚUL 

SĂLAJ 
REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. CRASNA 
REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. MARIN 
La ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU – am depus următoarele 

proiecte 
1.”REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GENERALE 
MARIN DIN LOCALITATEA MARIN, JUDETUL SALAJ” 

Finanțare nerambursabilă: 1 932 472.19 RON 
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2.”REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A SCOLII GENERALE 
NR.1 DIN LOCALITATEA HUSENI, JUDETUL SALAJ” 

Finanțare nerambursabilă: 882 906.73 RON 
3.REABILITARE IN VEDEREA EFICIENTIZARII ENERGETICE A LICEULUI 
TEHNOLOGIC “CSEREY-GOGA”-CORP C, DIN LOCALITATEA CRASNA, JUDETUL 
SALAJ” 

Finanțare nerambursabilă: 1 211 663.46 RON 
4.”Creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Crasna, jud. Sălaj” 

Valoare proiect: 1.999.763,47 lei 
Am depus un proiect la ADR NORD VEST, DigiRural, cu titlul e-comuna Crasna. Valoarea 

totala fiind de 1.944.645,00 lei. Proiectul vizează digitalizarea serviciilor oferite de Primăria 
Crasna, și dotarea cu infrastructură necesară. 
 Am depus documentația de înregistrare a PRIMĂRIA COMUNEI CRASNA în Sistemul 
Național Electronic de Plată a Taxelor și Impozitelor utilizând Cardul Bancar. Am solicitat avizul 
Serviciului de Telecomunicații Speciale și Autoritatea pentru Digitalizarea României. Sistemul este 
funcțional din data de 15 martie 2021. 
 Am întocmit TABEL CU BUNURILE A CĂROR GESTIUNE URMEAZĂ A FI 
DELEGATĂ COMPANIEI DE APĂ SOMEȘ SA. Tabelul conține denumirea bunurilor, 
caracteristici, cantitate, locația, valoarea evaluată și durata de amortizare.  

Am contribuit la întocmirea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI CRASNA, 
JUDEȚUL SĂLAJ  pentru perioada 2021 – 2027. 
Programului Național de Investiții ANGHEL SALIGNY --- proiecte depuse --- 

1. MODERNIZARE ULITE IN COMUNA CRASNA, județul SALAJ 
Lungime 13450 m, cu șanțuri carosabile și lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți 
Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA)    45.591.454,57 
Valoarea solicitata de la bugetul de stat (lei cu TVA)  45.018.205,05 
Valoarea solicitată de la bugetul local (lei cu TVA)  573.249,52 

2. Pod peste Valea Marinului, în localitatea Crasna, județul Sălaj 
Lungime 9.80 m, lățime 7 m  
Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA)    3.116.679,07  
Valoarea solicitata de la bugetul de stat (lei cu TVA)  2.952.459,07 
Valoarea solicitată de la bugetul local (lei cu TVA)   164.220,00 

3. Pod peste Valea Mortăuța, în localitatea Huseni, comuna Crasna județul Sălaj 
Lungime 6,55 m, lățime 6 m 
Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA)    2.721.389.93 
Valoarea solicitata de la bugetul de stat (lei cu TVA)  2.573.234.93 
Valoarea solicitată de la bugetul local (lei cu TVA)   148.155.00 

4. MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MARIN COMUNA CRASNA, jud. 
SĂLAJ 
Lungime 11610 m, cu șanțuri carosabile și lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți 
Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA)     34.942.049,34  
Valoarea solicitata de la bugetul de stat (lei cu TVA)  34.286.359,34 
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Cod CPV Denumire CPV Valoare 
(RON) 

Valoare 
(EUR) 

Numar 
de 

achizitii 
03121210-0 Aranjamente florale (Rev.2) 1,295.00 265.58 3 
03451000-6 Plante (Rev.2) 705.00 143.29 1 

14210000-6 Pietris, nisip, piatra concasata si agregate 
(Rev.2) 19,920.00 4,079.59 2 

14212000-0 
Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, 
pietris, piatra faramitata si concasata, 
amestecuri de piatra, amestec de nisip si 
pietris si alte agregate (Rev.2) 7,452.20 1,529.03 1 

15842300-5 Dulciuri (Rev.2) 29,985.00 6,059.04 2 
16810000-6 Piese pentru utilaje agricole (Rev.2) 920.00 186.77 1 
18530000-3 Cadouri si recompense (Rev.2) 1,456.00 295.13 2 
22113000-5 Carti de biblioteca (Rev.2) 3,786.83 768.81 2 
22458000-5 Imprimate la comanda (Rev.2) 42,102.80 8,534.09 4 
24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2) 805.00 163.39 4 
24613200-6 Artificii (Rev.2) 20,588.24 4,163.37 2 
30192121-5 Pixuri (Rev.2) 1,022.37 206.63 1 
30192700-8 Papetarie (Rev.2) 14,100.93 2,866.14 4 

30199000-0 Articole de papetarie si alte articole din hartie 
(Rev.2) 890.60 180.88 1 

30213300-8 Computer de birou (Rev.2) 4440 901.74 1 

30233110-5 Unitati de memorie cu carduri magnetice 
(Rev.2) 2,161.69 436.81 1 

30237000-9 Piese si accesorii pentru computere (Rev.2) 4,562.50 921.88 1 

31522000-1 Ghirlande luminoase pentru pomul de 
Craciun (Rev.2) 33397 6,748.23 1 

32351300-1 Accesorii de echipamente audio (Rev.2) 27,302.51 5,588.59 1 
33140000-3 Consumabile medicale (Rev.2) 3,497.13 709.02 4 
33192000-2 Mobilier medical (Rev.2) 889.00 180.49 1 
33631600-8 Antiseptice si dezinfectante (Rev.2) 168.00 33.95 1 

34130000-7 Autovehicule pentru transportul de marfuri 
(Rev.2) 8,610.00 1,762.25 1 

34134200-7 Camioane basculante (Rev.2) 54,168.00 11,112.75 1 
34144700-5 Vehicule utilitare (Rev.2) 105,000.00 21,219.41 1 
34223300-9 Remorci (Rev.2) 56,000.00 11,315.42 1 
34921100-0 Masini de maturat strazile (Rev.2) 71,500.00 14,447.36 1 
34992200-9 Indicatoare rutiere (Rev.2) 4,330.00 879.62 1 

35000000-4 Echipament de securitate, de lupta impotriva 
incendiilor, de politie si de aparare (Rev.2) 3,924.85 796.73 1 

35111000-5 Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2) 4,056.69 823.64 1 
37535200-9 Echipament pentru terenuri de joaca (Rev.2) 57,700.00 11,661.04 1 
38421100-3 Contoare de apa (Rev.2) 5,940.00 1,200.22 1 
38571000-8 Limitatoare de viteza (Rev.2) 2,067.28 420.32 2 
39111000-3 Scaune (locuri) (Rev.2) 27,455.00 5,573.83 1 
39111100-4 Scaune pivotante (Rev.2) 11,369.03 2,299.62 3 
39142000-9 Mobilier de gradina (Rev.2) 5,859.64 1,189.01 2 
39230000-3 Produse cu utilizare speciala (Rev.2) 620.00 125.30 1 
39263000-3 Articole de birou (Rev.2) 14,498.91 2,945.47 4 
39298900-6 Diverse articole decorative (Rev.2) 394.00 79.64 1 
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39711130-9 Frigidere (Rev.2) 667.90 135.65 1 
39830000-9 Produse de curatat (Rev.2) 393.96 79.61 1 

42418900-8 Utilaje de incarcare sau de manipulare 
(Rev.2) 93,963.75 18,986.41 1 

42512510-6 Registre (Rev.2) 540.00 109.67 1 
43262100-8 Excavatoare mecanice (Rev.2) 134,500.00 27,177.21 1 
43315000-4 Compactoare (Rev.2) 93,963.75 18,986.41 1 

43325000-7 Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca 
(Rev.2) 70,000.00 14,144.56 1 

44114000-2 Beton (Rev.2) 5,400.00 1,091.20 1 
44114200-4 Produse din beton (Rev.2) 58,585.71 11,840.67 2 

44115200-1 Materiale pentru instalatii de apa si canalizare 
si materiale de incalzire (Rev.2) 5,782.69 1,168.88 1 

44164200-9 Tuburi (Rev.2) 49,100.00 9,922.43 2 
44192000-2 Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) 38,468.88 7,814.68 8 
44423000-1 Diverse articole (Rev.2) 5,235.29 1,060.19 4 
44424200-0 Banda adeziva (Rev.2) 858.24 173.42 1 
45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) 253,264.09 51,172.73 1 

45212221-1 Lucrari de constructii de structuri pentru 
terenuri de sport (Rev.2) 347,517.00 70,221.06 1 

45231100-6 Lucrari generale de constructii de conducte 
(Rev.2) 2,530.00 517.87 1 

45232141-2 Instalatii de incalzire (Rev.2) 71,938.94 14,536.06 1 
45233160-8 Drumuri si alte suprafete pietruite (Rev.2) 66,000.00 13,336.84 1 
45233160-8 Drumuri si alte suprafete pietruite (Rev.2) 55,650.00 11,265.47 3 

45252130-8 Echipament pentru statii de epurare a 
deversarilor din canalizari (Rev.2) 24,868.23 5,024.90 1 

45262210-6 Lucrari de fundatie (Rev.2) 169,738.97 34,299.71 1 
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) 64,631.53 13,087.45 5 

45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de 
conducte de evacuare (Rev.2) 10,350.00 2,095.46 2 

45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare 
(Rev.2) 4,960.15 1,002.29 1 

45500000-2 
Inchiriere de utilaje si de echipament de 
constructii si de lucrari publice cu operator 
(Rev.2) 44,400.00 8,971.69 1 

48820000-2 Servere (Rev.2) 10,066.15 2,061.43 1 

50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a 
automobilelor (Rev.2) 1,255.48 253.68 1 

50112200-5 
Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2) 10,513.12 2,134.25 6 

50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public 
(Rev.2) 12,000.00 2,456.55 1 

50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public 
(Rev.2) 9,606.42 1,949.75 1 

55300000-3 Servicii de restaurant si de servire a mancarii 
(Rev.2) 10,500.00 2,121.60 1 
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Valoarea solicitată de la bugetul local (lei cu TVA)  655.690,00 
5. Extindere rețea apa potabilă și extindere rețea canalizare cu racorduri menajere în 

comuna Crasna 
Extindere rețea apă 3004m, extindere rețea canalizare 2156 m 
Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA)   1.997.512,63 lei 
Valoarea solicitata de la bugetul de stat (lei cu TVA)  1.946.436,82 lei 
Valoarea solicitată de la bugetul local (lei cu TVA)  51.075,81 lei 

6. CONSTRUIRE CINCI PODURI IN LOCALITATEA MARIN, COMUNA CRASNA, 
JUD.SALAJ 

55300000-3 Servicii de restaurant si de servire a mancarii 
(Rev.2) 108,264.75 21,880.51 1 

66172000-6 
Servicii de gestionare a tranzactiilor 
financiare si servicii de case de compensare 
(Rev.2) 5,600.00 1,148.79 1 

71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de 
inginerie si de inspectie (Rev.2) 39,667.65 8,060.56 1 

71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, 
analize (Rev.2) 25,000.00 5,053.57 1 

71242000-6 Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a 
costurilor (Rev.2) 5,000.00 1,014.88 1 

71300000-1 Servicii de inginerie (Rev.2) 12,000.00 2,424.83 1 

71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica 
(Rev.2) 71,934.02 14,609.62 3 

71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2) 25,210.08 5,121.29 1 

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru 
constructia de lucrari publice (Rev.2) 95,565.00 19,357.02 2 

71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2) 84,900.00 17,164.51 2 

71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru 
infrastructura de transport (Rev.2) 126,000.00 25,532.43 1 

71332000-4 Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2) 2,500.00 507.49 1 
71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2) 13,000.00 2,642.88 7 
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) 9,985.00 2,049.13 1 

71621000-7 Servicii de analiza sau consultanta tehnica 
(Rev.2) 1,680.00 344.65 2 

72224000-1 Servicii de consultanta privind gestionarea 
proiectelor (Rev.2) 114,000.00 23,038.70 3 

72267100-0 Intretinerea resurselor logice de tehnologie a 
informatiei (Rev.2) 15,500.00 3,177.27 1 

72540000-2 Servicii de actualizare informatica (Rev.2) 600.00 121.24 1 
73220000-0 Servicii de consultanta in dezvoltare (Rev.2) 40,000.00 8,206.14 1 
79311200-9 Servicii de realizare de studii (Rev.2) 40,000.00 8,082.60 1 
79341400-0 Servicii de campanii de publicitate (Rev.2) 1,000.00 203.33 2 
79800000-2 Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2) 890.00 179.87 1 
79971200-3 Servicii de legare (Rev.2) 14,000.00 2,871.97 1 
80500000-9 Servicii de formare (Rev.2) 8,823.53 1,806.10 1 
80570000-0 Servicii de perfectionare personala (Rev.2) 490.00 99.06 1 
85200000-1 Servicii veterinare (Rev.2) 1,342.20 271.22 1 
90620000-9 Servicii de deszapezire (Rev.2) 75,886.55 15,335.26 1 
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Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA)   6.891.920,00 lei 
Valoarea solicitata de la bugetul de stat (lei cu TVA)  6.307.630,00 lei 
Valoarea solicitată de la bugetul local (lei cu TVA)  584.290,00 lei 

7. MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE HUSENI-BIC SI RATIN-BIC IN 
COMUNA CRASNA, JUD.SALAJ 
Lungime 3270 m, cu șanțuri carosabile și lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți 
Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA)     12.870.095,47  
Valoarea solicitata de la bugetul de stat (lei cu TVA)  12.305.440,47 
Valoarea solicitată de la bugetul local (lei cu TVA)  564.655,00 

8. Retehnologizare și extindere stație de epurare în localitatea Crasna, județul Sălaj 
Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA)     22.429.353,31  
Valoarea solicitata de la bugetul de stat (lei cu TVA) 21.667.148,79 
Valoarea solicitată de la bugetul local (lei cu TVA)      762.204,52 

TOTAL PNI A.SALIGNY  130.560.454,32 LEI 
(valoare solicitata de la bugetul de stat  127.056.914,47 lei) 

ACHIZITII DIRECTE publicate SICAP 2021 
Compartiment impozite și taxe locale, inregistrare vehicule: 
         In cursul anului  2021 am executat  urmatoarele sarcini : 

- S-au preluat şi prelucrat declaraţiile şi documentele depuse de contribuabili  
- Au fost emise şi eliberate certificate de atestare fiscală – acestea au fost eliberate în timp real 
- S-au efectuat impunerile şi încetărilor de rol pentru bunurile impozabile deţinute de către 

contribuabilii – aceste operaţiuni au fost efectuate în timp real 
- S-au întocmit borderouri de debite şi/sau scăderi pentru reglementarea situaţiei fiscale a 

contribuabililor, acolo unde s-a constatat a fi necesar; 
- În cursul anului 2021, am emis şi comunicat un număr de 260 decizii de impunere. 
- Am  verificat și debitat declarației de impunere, am eliberarat certificate de atestare fiscal, în 

cursul anului 2021 a fost eliberat 1715 certificate. 
- în cadrul Compartimentului impozite si taxe locale se urmăreşte şi se ţine evidenţa 

încasărilor online prin intermediul aplicaţiei “ghişeul.ro”si “globalpay”. In anul 2021 s-a 
incasat prin ghiseul.ro 5061 lei si prin globalpay 67591.77 lei 

- s-a ocupat cu descărcarea în aplicaţia ,,Impotax” a tuturor sumelor încasate sau plătite prin 
virament bancar, după ce operațiunea de încasare sau plată apare decontată în extrasul de 
cont. Înregistrarea analitică în acest program se efectuează conform extrasului, pe tipul de 
venit şi pe contribuabilul care este indicat în documentul din extras - denumirea 
contribuabilului şi codul fiscal, în cazul persoanelor juridice, şi pe denumire și CNP, în 
cazul persoanelor fizice. Descărcarea sumelor încasate și plătite prin bancă se efectuează 
zilnic, pe fiecare cont, conform extraselor primite de la bancă. Pe lângă activitatea mai sus 
menţionată s-au verificat borderourile de la BCR, SNEP, precum și validarea acestora. S-a 
verificat dacă Trezoreria,  si SNEP virează corect, prin Trezorerie, sumele încasate pe tipuri 
de venituri, în extrasele noastre de cont. 
Trebuie remarcat faptul ca, activitatea de impunere a bunurilor impozabile este o activitate 

complexa ce implica informarea contribuabililor si preluarea declaratiilor si documentelor 
depuse de acestia la compartimentul nostru, analizarea si efectuarea impunerilor si incetarilor de 
rol pentru bunurile impozabile detinute de catre contribuabili.  
- S-au efectuat transferuri de dosare ale mijloacelor de transporte pentru contribuabili care si-

au schimbat domiciliul de pe raza administrative teritorial Crasna –in numar de 6 dosare.       
       -        S-au primit şi verificat 110 dosare depuse de persoane fizice care au solicitat scutirea de 
la plata impozitului, persoane ce se află în următoarele situaţii: - persoane cu handicap grav sau 
accentuat; beneficiari al Legii 189/2000, 118/1990, veterani de razboi. 
      -        S-au primit şi analizat 110 de cereri şi solicitări de la persoane fizice, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, Judecătorie, Tribunal, Parchet, executori judecătoreşti, executori 
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bancari, cabinete de avocat, Ministerul Finanţelor şi au fost soluţionate în termen, conform 
competenţelor legale. 
  În 2020 au fost înregistrate 673 de procese-verbale de contravenţie in valoare de 117223 lei. 

Activitatea casieriei : 
Angajatii de la compartimentele susmentionate au încasat numerar la caseira Comunei 

Crasna si pe Teren  în anul 2021 suma de 1,876,480,65 Lei reprezentînd Impozite si Taxe Restante 
si Curente. 

Ne-am deplasat cu depunere numerar sâptămănal la Trezoreria Zalău si la ridicat Salarii sau 
bani de încălzire sau cheltueli de deplasare în numerar de câte ori au fost nevoie.La depunere si 
ridicare de fiecare dată au fost întocmite Foile de depunere pe Conturi si Cecuri pe conturi cu 
sumele  solicitate. . Pentru încasări în numerar si pe conturi ataşăm Centralizator Încasări. 

Au mai fost întocmite  trimestrial înstiinţări de plata,Somaţii si Titluri pentru contribuabilii 
care figurau  cu rămasiţă,au fost duse  la domiciliu,o parte care nu avea domiciliu în Comuna 
Crasna a fost trimise cu confirmare de primire prin Posta Nationala Romănă. 

 Menţionăm că în urma înştiinţărilor,Somaţiilor au mai fost încasate  Impozite şi Taxe cu 
O.P Electronice prin GLOBAL PAY sau GHISEU .RO I.T. CRASNA SJ. si de la persoane care au 
domicilu în alte Ţări, dar au bunuri imobile sau mosteniri în Comuna  Crasna. Aceste sume incasate 
sunt evidenţiate în contabilitate pe  extrasele de Cont. 

 Au fost întocmite  propriri pentru contribuabili cu restanţe si Somate,în urma verificări în 
programul ANAF Patrimveni,pe Conturi pentru cei care aveau conturi în Bancă,sau venituri din 
Salarii,sau din pensii etc. 

 La începutul anului susmenţionat,am întocmit si am dus, dupa care am adunat contractele 
semnate  de P.S.I pentru persoanele Juridice din Comuna Crasna, după care am început cu 
verificarea,încasarea Taxelor  stabilite conf.H.C.L.65/2020 pentru eliberarea si vizarea Acordurilor  
de Funcţionare eliberate de Comuna Crasna. 

Am mai tansmis cele constatate pe teren compartimentului de I.T. în vederea debitării sau 
modificării, în declaraţie la cei care a fost nevoie, sa nu au fost  declarate,si alte atribuţii pentru care 
am fost solicicitat ocazional,verbal cum ar fi verificarea  serviciului de colectarea deseurilor în 
Localitatea Crasna şi Satele aferente. 

Viceprimar: 
In perioada anului 2021 , in cadrul UAT Crasna am avut urmatoarele activitati pentru buna 
functionare al unitatii : 
   Infrastructura 

- Lucrari de reparatii a imobilelor si a parcurilor  
- Pietruirea drumurilor comunale in toate satele comunei  
- Reabilitarea drumurilor de camp si la vii  
- Amenajari pentru prevenirea inundatiilor  
- Defrisarea vegetatiei de pe marginea drumurilor  
- Amenajari pentru ridicarea eficientei lucrarilor de salubrizare  
- Am colaborat pentru infiintarea centrului de vaccinare 

  Constructii : 
- Gradinita cu program prelungit 
- Centru multifunctional  
- Reabilitarea gradinitei cu program normal  
- Statie de Ambulanta 
- Am asigurat mentenanta iluminatului public, cu firma autorizata  
- Am verificat respectarea conditiilor privind reabilitarea Caminului cultural Huseni 

Pentru dezvoltarea comunei am lansat proiecte : 
- Pentru asfaltarea strazilor  
- Poduri peste vai 
- Reabilitarea scolilor Marin, Huseni, Crasna Step  
- Hala agroalimentara  
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- Extindere retea electric, apa, canal, gaz 
Activități sociale : 

- Am distribuit pachete de alimente si igiena pentru persoanele din categoriile cuprinse in 
POAD  

- Am repartizat persoanele beneficiare din VMG pentru efectuarea orelor de lucru 
- Am supravegheat persoanele de la probatiune  

Activități cultural sportive :  
- Am participat la organizarea zilei familiei, a copiilor la gradinita, a festivalului prunelor  
- Am colaborat pentru sprijinirea asociatiilor sportive din Crasna si Marin  
- Am sprijinit echipa de teatru si echipa dedansuri populare al Liceului 
- Am sprijinit cultele bisericesti din comuna  

Compartiment urbanism: 
               În cursul anului 2021 am verificat si am intocmit certificate de urbanism si autorizatii de 
constructie pentru cladiri,apa-canal, bransamente electrice si gaze naturale. 
                 In cursul anului 2021 am emis 82 certificate de urbanism, un numar de 53 autorizatii de 
contructie pentru cladiri, 89 autorizatii de apa si canal , 25 autorizatii de bransament electric, 31 
autorizații branșament gaz, am intocmit 37 Procese verbale de receptie. 
                 Am intocmit rapoarte lunare,trimestriale,anuale in domeniul urbanismului petru diferite 
institutii judetene si guvernamentale,care au fost raportate la Consiliul Judetean, la Inspectoratul de  
Stat in Constructii,si alte organizatii guvernamentale si nonguvernamentale. Am mai intocmit si am 
rapotat diferite rapoarte si situatii solicitate de Institutul National de Statistica. 

Compartiment fond funciar: 
În anul 2021 au fost desfăşurate mai multe activităţi care se referă la fondul funciar al 

comunei Crasna, care au avut influenţă pozitivă în ceea ce priveşte relaţia dintre primărie şi 
cetăţenii care sunt posesori de terenuri pe teritoriul cadastral al comunei Crasna şi al comunelor 
învecinate. 

- În sprijinul investiției de interes naționale ”Autostrada Brașov – Tg. Mureș – Cluj – 
Oradea, Secțiunea Mihăiești – Suplacu de Barcău, km 0+000 – km 80 + 054, pe teritoriul 
localităților Sînpaul din Județul Cluj și localităților Zimbor, Sânmihaiu Almașului, Românași, 
Treznea, Zalău, Meseșenii de Jos, Crasna, Boghiș, Nușfalău, Ip și Marca, din județul Sălaj”, au fost 
identificați prorietarii parcelelor de teren care sunt afectați de investiție. 

- Au fost covocați la întâlniri cu executanții lucrării a proprietarilor de teren afectați de 
investiție.  
 -Au fost puse la dispoziția cetățenilor documentele tehnice ale cadastrului pentru  sectoarele 
situate pe raza Comunei Crasna aferentă investiției  de interes național ”Autostrada Brașov – Tg. 
Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea Mihăiești – Suplacu de Barcău, km 0+000 – km 80 + 054, pe 
teritoriul localităților Sînpaul din Județul Cluj și localităților Zimbor, Sânmihaiu Almașului, 
Românași, Treznea, Zalău, Meseșenii de Jos, Crasna, Boghiș, Nușfalău, Ip și Marca, din județul 
Sălaj” 
     -Verificarea documentaţiilor întocmite de către experţii topografi necesare pentru 
întabularea proprietăţii. 
    - Au fost întocmite răspunsuri la solicitarea instanţelor judecătoreşti pentru completarea 
dosarelor aflate în dezbatere, aceasta activitate presupunând punerea la dispoziţia instanţei a tuturor 
actelor care au stat la baza eliberării titlurilor de proprietate  în cauză . 
 - au fost întomite răspunsuri la diferite cereri ale cetățenilor cu privire la fond Funciar. 
    -Se completeză şi se comunică la Direcţia Pentru Agricultură Sălaj de două ori pe an AGR -
ul , care conţine suprafeţele şi producţiile planificate şi obţinute la culturile vegetale precum și SST 
cu suprafața de teren agricol pe UAT CRASNA . 
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    -La solicitarea Comisiei Judeţene de fond Funciar au fost întocmite şi transmise diferite acte 
și situații. 

   - Conform Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan au fost depuse un nr.de 90 cereri împreună cu actele 
necesare la dosar .  

- S-a procedat la afişarea cererilor şi transmiterea lor în xerocopie la Direcţia pentru 
Agricultură a Judeţului Sălaj.  

- După termenul de 45 de zile de la afișare s-a întocmit la fiecare dosar Proces verbal de 
finalizare Etapa I, iar după expirarea termenului de 75 zile s-a eliberat Proces verbal de finalizare a 
procedurii pentru libera vânzare necesare la notar. 
     -In baza Legii nr. 145/2014 care prevede stabilirea unor masuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol au fost intocmite un nr. de 78 de cereri si transmise Direcției pentru 
Agricultură Sălaj și un nr. de 78 de cereri si procese verbale in vederea eliberării atestatelor și 
carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, si avizării a celor eliberate anterior.  
      -Pentru încheierea contractului de pază cu Ocolul Silvic s-a eliberat adeverințe de la reg. 
Agr. cu suprafețele de teren forestier petru  care s-a identificat nr. titlu de proprietate, amplasament 
UP, Ua . 
     - Pentru un nu număr de 4 cereri validate de Comisia județeană de fond funciar Sălaj, în 
baza Legii nr.231/2018 au fost întocmite documentații  care s-au înaintat la OCPI Sălaj pentru 
obținerea Titlului de proprietate. 

În baza sentințelor judecătorești au fost întocmite documentații pentru rectificarea Titlurilor 
de proprietate și înaintate la Comisia Județeană de fond funciar. 
           Compartimentul Registru agricol, registratură: 

Conform Legii nr.16/1996 şi O.G. nr.33/2002 se asigură ţinerea evidenţelor tuturor 
documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern şi a celor ieşite atăt în format letric cât și în 
format electronic.   

Urmare volumului mare de lucru, ca şi consecinţă a diversificării problematicilor din 
administraţie, dar şi creşterii numărului de cetăţeni din comună, în registrul unic de corespondenţă 
au fost înregistrate un număr de 13.068 de acte şi fapte. Toate acestea trebuie distribuite şi analizate 
urmând să-şi găsească o finalitate printr-o corespondenţă cu organul abilitat să soluţioneze 
problema respectivă, respectiv cu cetăţeanul sau cu alte organe şi organisme cu care primăria se află 
într-o permanentă legătură.  

Majoritatea acestor acte înregistrate au constituit cereri pentru obţinerea diferitelor 
adeverinţe.  

Cetăţenii au fost sprijiniţi în acest sens şi prin completarea cererilor de către  personalul 
compartimentului. 

Se ţine evidenţa corespondenţei primăriei într-un registru special, unde au fost înregistrate în 
acest an un număr de 3859 acte ieşite la diferite instituţii, persoane fizice sau juridice, pentru care 
zilnic se completează Borderoul de predare a corespondenţei. 
          La partea cetăţenilor au fost depuse 3878 cereri pentru diferite adeverințe, documente și au 
fost eliberate: 
- 3878 diferite documente, adeverinţe, din care: - 747 adeverințe la APIA pentru cerere unică de 
plată, iar restul au fost: 
- adeverințe de stare materială,  
- adeverinţă pentru asistenţa socială,  
- adeverințe bunuri imobile, 
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- adeverințe de spaţiu, pentru schimbarea actelor de identitate, pentru cumpărare telefon mobil, 
conectare la internet, energie electrică, apă și canal, gaz, pentru radierea autovehiculelor şi utilajelor 
agricole,  
- adeverinţe pentru anii lucrați la CAP, 
- adeverinţe pentru subvenţii agricole,  
- adeverinţe pentru subvenţii în apicultură, 
- adeverinţe pentru proiectele Fondului European Agricol pentru dezvoltare Rurală, proiecte 
FEADR – AFIR Măsura, subMăsura 6.1, 6.3, 6.2, 6.4 și diferite proiecte  
- adeverinţe pentru întabulare, actualizare date imobil în C.F.  
- s-au eliberat certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiilor, certificat de atestare a 
demolarii  construcţiei pentru a servi la notificarea construcţiilor în C.F. 
- s-au eliberat numeroase  copii ale Registrelor Agricole pentru diferite proiecte 
    În anul 2021 au fost eliberate un număr de 78 Atestate de producător și 78 Carnete de producător 
și am făcut viza celor emise în anii anteriori. Evidenţa atestatelor și carnetelor de producător se face 
în registre speciale.  

În anul 2021 s-au înregistrat un număr de 49 contracte de arendare care au fost operate în 
registrul agricol.  
     S-au completat registrele agricole în format electronic și pe suport de hârtie, astfel : 18 volume 
pentru satul Crasna, 4 volume pentru satul Marin, 2 volume pentru satul Ratin şi 2 volume pentru 
satul Huseni, 15 volume pentru persoane fizice cu domiciliul în alte localităţi, 3 volume pentru 
unităţi cu personalitate juridică cu sediul în localitate şi cu sediul în alte localităţi.                                                                                                                                 
     Se completează la termen centralizatoarele REG.AGR.2A - situaţie centralizatoare a utilajelor şi 
instalaţiilor existente la nivel de comună precum şi REG. AGR.2B situaţia cu suprafaţa totală a 
construcţiilor gospodăreşti, care se depun la termenele stabilite la Direcţia Judeţeană de Statistică.  
    Se comunică diferite informații, centralizator, etc care se depun la termenele stabilite la Direcția 
pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Sălaj și către diferite instituții. 
    Se comunică diferite informații la cererea cetățenilor și adrese înregistrate de la instituții din 
arhiva instituției noastre care se depun la termenele stabilite.   

Zilnic am informat și am consiliat persoanele  care s-au prezentat la biroul nostru şi au 
solicitat informaţii pe diverse probleme din domeniul de competență, au fost sprijiniți la modul de 
completare a declarațiilor pentru registrul agricol. 

În anul 2021 s-a demarat pregătirea și organizarea recensământului general agricol în anul. 
Pentru pregătirea recensământului general agricol, au fost completate listele  cu exploataţiile 

agricole care fac obiectul recenzării, necesare pentru împărțirea teritoriului localităţilor în sectoare 
şi secţii de recensământ. S-au întocmit următoarele tipuri de liste: 

a) Lista exploaţiilor agricole fără personalitate juridică (exploatație agricolă 
individuală, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere 
familială), cu domiciliul fiscal în localitate, care utilizează suprafețe agricole și/sau 
dețin efective de animale pe raza localității (Formular L1); 

b) Lista exploaţiilor agricole fără personalitate juridică (exploatație agricolă 
individuală, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere 
familială), cu domiciliul fiscal în alte localităţi, care utilizează suprafețe agricole 
şi/sau dețin efective de animale pe raza localităţii (Formular L2); 

c) Lista exploatațiilor agricole cu personalitate juridică, cu domiciliul fiscal/sediul 
social în localitate, care utilizează suprafețe agricole şi/sau dețin efective de animale 
pe raza localităţii (Formular L3); 
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d) Lista exploatațiilor agricole cu personalitate juridică cu domiciliul fiscal/sediul social 
în altă localitate, care utilizează suprafețe agricole şi/sau dețin efective de animale 
pe raza localităţii (Formular L4) 

Definitivarea listelor finale s-a făcut  pe baza informațiilor din listele cu exploatațiile 
agricole care au solicitat subvenții de la APIA.   

a) Lista centralizatoare cu numărul exploataţiilor agricole de recenzat care utilizează 
suprafețe agricole şi/sau dețin efective de animale pe raza localităţii (Formular C1); 

b) Lista centralizatoare a exploatațiilor agricole de recenzat care utilizează suprafețe 
agricole și/sau dețin efective de animale pe raza județului (Formular C2). 

Compartimentul de asistenţă socială : 
In cadrul compartimentului de Asistenta Sociala , in cursul anului 2021 s-au desfasurat  activitati:  
1.Venitul minim garantat:-in prezent avem un numar de 80 de dosare, dintre care in anul 2021  au 
fost aprobate un numar de 5 dosare.Verificarea dosarelor se face lunar ,si ori de cate ori este 
nevoie.In cazul in care au intervenit modificari  in structura familiei, in venitul familiei sau orice 
alta modificare care atrage verificarea , modificarea , suspendarea  sau incetarea dreptului.Pentru 
fiecare dosar in parte  au fost intocmite anchete sociale ,care au fost realizate la domiciliile 
beneficiarilor, din sase in sase luni sau ori de cate ori este nevoie.Pentru intocmirea dosarului de 
ajutor social este necesar intocmirea unei fise de calcul pe baza careia se calculeaza  cuantumul 
venitului minim garantat si numarul de ore obligatorii privind efectuarea activitatilor in folosul 
comunitatii. 
Au fost intocmite   anchete sociale pentru  un numar de 12    familii,beneficiare de ajutoare  de 
urgenta. 
Am intocmit  situatia centralizatoare si borderouri  pentru aprobarea ajutorului privind  incalzirea 
locuintei si a suplimentului pentru energie,  pe perioada  sezonului rece  noiembrie 2021-martie 
2022 pentru un numar de  222 familii. 
Lunar intocmim situatii centralizatoare si urmatoarele situatii: 
- situatia centralizatoare privind venitul minim garantatat  si depunerea acesteia la AJPIS-Zalau 
-raportarea lunara a situatiei privind persoanele apte de munca pentru beneficiarii de VMG la AJPIS 
si la ANOFM 
-raportatarea lunara a situatiei de lucrari la AJPIS -Zalau 
-raportarea lunara a situatiei statistice la AJPIS-Zalau 
2.Persoane cu dizabilitati si asistenti personali 
In evidenta avem un numar de 49 de beneficiari .Am intocmit dosare  atat pentru asistenti personali  
cat si pentru beneficiarii de servicii sociale.Am efectuat monitorizari din trei in trei luni si evaluari 
din sase in sase luni prin deplasare la domiciliul bolnavilor si prin completarea urmatoarelor fise: 
-fisa de monitorizare 
-fisa de evaluare initiala 
-fisa de evaluare complexa 
-fisa de evaluare a nevoilor 
-index al competentei sociale 
-plan individul de ingrijire/interventie 
Am intocmit un numar de 220 de Anchete sociale pentru Comisia de Evaluare pentru Persoane 
Adulte  cu Handicap. 
Avem  in evidenta un numar de 63 de dosare cu persoanele care au solicitat Indemnizatia 
lunara,care sa inlocuiasca asistentul personal.In fiecare luna intocmim foaia colectiva de prezenta 
pentru asistenti personali . 
Pentru asistenti personali lunar facem raportari privind situatia acestora la DGASPC-Zalau. 
3.Alocatia de stat 
In cursul anului 2021 am intocmit un numar de 99 dosare pentru obtinerea alocatiei de stat, pe care 
in fiecare luna pana in data de 05 le depunem la AJPIS –Zalau pe baza de borderou. 
4.Alocatia de sustinerea familiei 
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In prezent avem un numar de 60  dosare de ASF  dintre care in cursul anului 2021 au fost aprobate 
0 dosare.  Lunar verificam dosarele ,si in cazul  in care apar modificari, aprobari ,incetari, intocmim 
referate. 
  Lunar intocmim borderouri pentru AJPIS-Zalau,privind alocatia de sustinerea familei. 
5.Ingrijirea copilului pana la doi  ani 
In cursul anului 2021  am intocmit un numar de 47  dosare  pentru ingrijirea copilului pana  la doi 
ani,  un numar de 34 dosare  de stimulant de insertie  pe care le predam  pe baza de borderou la 
AJPIS-Zalau. 
6.Incalzirea locuintei 
In anul 2021 am intocmit un numar de 222 dosare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 
locuintei si a suplimentului pentru energie  conform Legii 226/2021 pe sezonul rece.  Am intocmit 
situatia centralizatoare ,borderouri , raportul statistic privind incalzirea locuintei si a suplimentului 
de incalzire  , situatii pe care le-am depus  la AJPIS-Zalau. 
7.Protectia copilului 
Monitorizam copii aflati in situati de risc.In cazuri de urgente ,deosebite ne deplasam la domiciliul 
copilului luand masurile necesare.Trimestrial intocmim o fisa de monitorizare si colaboram cu alte  
institutii:politia ,spitale prefectura,protectia copilului, mediator sanitar, scoala, medici de familie. 
8.Stimulent educational 
In cursul anului 2021 am aprobat un numar de 33 dosare privind acordarea stimulentului 
educational . 
9.Informare si consiliere pe probleme sociale 
Zilnic am informat persoanele  care s-au prezentat la biroul nostru si au solicitat informatii pe 
probleme sociale. 
In anul 2021 am intocmit un numar de 380  de anchete sociale ,si am raspuns la adresele  primite de 
la diferite institutii. 
In fiecare luna pana in data de noua, intocmim centralizatoare pentru salarii asistenti personali , 
indemnizatii  de handicap  si pentru    beneficiarii de drepturi cu caracter social,pe care le trimitem 
la Trezoreria din Zalau pentru ridicarea salariilor si efectuarea platilor de natura sociala.  

Compartimentul evidenţa persoanelor : 
     Obiectivul principal al activităţii serviciului în perioada analizată, a fost îmbunătăţirea 
serviciilor prestate în folosul cetăţenilor,  lucrătorii conştientizând faptul că se află permanent în 
slujba acestora. 
     S-a acordat atenţie deosebită  respectării cadrului legal, reglementat prin aplicarea actelor 
normative în baza cărora se derulează principalele activităţi. 
      Activităţile manageriale s-au concretizat prin măsurile luate privind o mai bună deservire a 
cetăţenilor, prin realizarea unui dialog civilizat cu aceştia, creşterea operativităţii privind 
soluţionarea cererilor adresate Serviciului Evidenţă şi Biroului Stare Civilă, o organizare mai 
eficientă a activităţii lucrătorilor, creşterea responsabilităţii acestora în executarea atribuţiilor 
profesionale. 
     Serviciul şi-a propus şi a atins pragul optim unei organizări mai eficiente a activităţii 
lucrătorilor , cunoscând responsabilităţile fiecărui lucrător în executarea atribuţiilor profesionale şi 
urmărind în permanenţă respectarea actelor normative în vigoare şi a metodologiilor de aplicare 
unitară a acestora.     
    Participarea la menţinerea sistemului de management al calităţii este sarcina de serviciu a 
fiecărui lucrator. 
    Planificarea muncii a devenit o constantă  materializându-se  prin activități de primire, 
examinare și rezolvarea  conform planului de masuri propus în notele de sarcini lunare, precum şi în 
programele de activităţi trimestriale , realizate la nivelul serviciului. 
     Lucrătorul  care este planificat conform graficului să desfășoare activități cu publicul, sens 
in care primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea carților de identitate, 
stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum si acordarea vizei de reședintă, în 
conformitate cu prevederile legale;  
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    Programul de lucru cu publicul a fost gândit  pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, 
introducându-se în componenţa acestuia elementul de flexibilitate, în raport de solicitările  
cetăţenilori.                                                                                                                           
    De asemenea, s-a avut în vedere o mai bună organizare a activităţii lucrătorilor, în ceea ce 
priveşte creşterea operativităţii, prin reducerea timpului de la primirea documentelor până la 
eliberarea actelor de identitate către cetăţeni. 
     Au fost actualizate panourile din raza de competenta de la fiecare post de poliție și primarii, 
informarea cetăţenilor , aceştia având posibilitatea de se informa cu privire la documentele necesare 
eliberării actelor solicitate la ghişee.  
     S-a realizat o  bună colaborare cu posturile comunale de poliţie  arondate în vederea 
respectării prevederilor legale, privind derularea activităţilor specifice evidenţei persoanelor. 
        Dotarea tehnico-materială în perioada analizată a devenit operaţională, a fost completată 
tehnica de calcul şi s-au asigurat imprimatele, precum şi celelalte materiale consumabile necesare. 

 S-a  efectuat listarea  nominală a persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a 
persoanelor, comunicarea acestora celor  5 posturi comunale arondate. 

Repartizarea lucrătorilor serviciului evidenţă pe comunele arondate pentru creşterea şi 
individualizarea responsabilităţii privind executarea activităţilor specifice  

S-a actualizat zilnic baza de date locală cu modificările intervenite în statutul civil, 
domiciliul sau reşedinţa persoanelor.        

Conform dispoziţilor în vigoare zilnic sunt trasmişi indicatori telefonic la Serviciul Public 
Comunitar Judeţean Sălaj .         

În conformitate cu prevederile Planului de Măsuri  s-a acţionat, pentru   punerea în legalitate 
pe linie de stare civilă şi cu acte de identitate a persoanelor internate în Complexul de Servicii 
Sociale Crasna, de pe raza de competenţă , a asistaţilor instituţionalizaţi. 
  A fost finalizat Protocolul comun dintre SPCLEP Crasna  și Bulibașii din satele Huseni, 
Ratin , Mal, ce are ca scop îmbunătăţirea situaţiei cetăţenilor români de etnie rromă aflaţi pe raza şi 
comunelor arondate,  fiind realizat unul din principalele obiective strategice ale acesteia, respectiv 
iniţierea în colaborare cu organizaţiile de romi a unor programe locale pentru procurarea 
documentelor de identitate şi de stare civilă. În vederea actualizării Registrului Local de Evidenţă a 
Persoanelor cu informaţiile din actele de naştere emise de oficiile de stare civilă din cadrul 
primăriilor, au fost solicitate şi operate  de extrase pentru uzul oficial de pe acte de naştere. 

În actele de identitate au fost aplicate  vize de reşedinţă, atât la solicitarea cetăţenilor care s-
au prezentat la ghişeu.        

În perioada analizată nu au fost înregistrate cazuri de substituire de persoane şi nu au fost 
depistate falsuri în documentele eliberate 

Au fost distruse prin ardere un. nr de 1583 cărţi de identitate în urma preschimbarii din 
diferite motive și a persoanelor  care au decedat. 
    S-a incasat  la bugetul Primariei  Crasna  suma de 11.090 lei reprezentând serviciile prestate 
de personalul Serviciului în domeniul emiterii actelor de identitate  privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;  
      Pe linie informatică, lucrătorii compartimentului regim evidenţa persoanelor au desfăşurat 
un însemnat volum de activitate concretizat în: 
- actualizarea datelor persoanelor conform documentelor prezentate la ghişeu;  
- actualizarea R.N.E.P. cu imaginile preluate cu ocazia realizării CI şi cu datele privitoare la CI 
produse; 
- actualizarea R.N.E.P.  conform datelor de intrare primite de la Starea Civilă 
- preluarea imaginilor cetăţenilor şi  gestionarea acestora pe staţia fixă de preluare a imaginilor şi 
server; 
- actualizarea R.N.E.P. cu data înmânării pentru cărţile de identitate . 

Compartimentul de stare civilă :  
 În cursul anului 2021 au fost înregistrate 1009 acte şi fapte de stare civilă. 

- Acte de naştere 13, din care transcriere din străinătate 13. 
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- Acte de căsătorie 28. 
- Acte de deces 98. 
S-au eliberat în total  346 certificate de stare civilă: 
- Certificate de naştere: 124 buc. 
- Certificate de căsătorie: 55 buc.  
- Certificate de deces: 167 buc. 
- Extras multilingv de naștere: 3 buc. 

 Au fost oficiate  18  căsătorii în zilele de sâmbătă şi duminică care au fost taxate,  suma 
încasată  fiind de  1800  lei. 

Au fost întocmite şi operate 1211 comunicări de menţiuni din activitate curentă şi primite de 
la alte primării din ţară şi au fost trimise la Consiliul Judeţean Sălaj, exemplarul II, în vederea 
efectuării operării lor. 

Au fost înscrise în registrele de acte de căsătorie exemplarul I, a unui număr de 8 divorțuri 
pronunțate de judecătorii, 1certificat de divorț emise de notari publici, comunicându-se la ex.II și la 
locul de naștere al soților, pe bază de comunicare de mențiune.  

Au fost operate comunicări de mențiune primite de la D.E.P.A.B.D de schimbare a numelui 
de familie și a prenumelui persoanelor fizice. 

Au fost completate și expediate  un  număr de 105 
 extrase pentru uz oficial, de naștere, căsătorie, deces. 
Am eliberat un număr de 23 adeverință de celibat. 
Au fost înscrise în livretul de familie a membrilor, a modificărilor intervenite în statutul civil 

al acestora un număr de 425 solicitări. 
Am întocmit un număr de 139 buletine statistice pentru Direcția de Statistică. 
Am înregistrat în registrul de intrare-ieșire un număr de 1009 documente, ce au fost 

rezolvate, cusute în dosare, numerotate, parafate. 
Am efectuat periodic aprovizionare cu  material –regim special, necesare desfășurării 

activității de stare civilă. 
Lunar, până la data de 5 ale lunii, au fost trimise situaţiile statistice la Consiliul județean 

Sălaj, Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a persoanelor, Direcţia judeţeană de 
statistică şi livretele militare la Comandamentul militar județean, Agenția județeană de prestații 
sociale.  

Zilnic  se trimit   buletinele/cărţile de identitate al defuncţiilor la Serviciul public comunitar 
local de evidenţă a persoanelor. 

Au fost întocmite 81  sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale. 
Au fost trimise structurii informatice din cadrul serviciului, pănâ la data de 5 a lunii 

următoare înregistrării 148 comunicări nominale pentru născuți vii, cetățeni români, cu privire la 
modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum și actele de 
identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut 
acte de identitate. 

S-au trimis Centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării deceselor, 
livretul militar a persoanei supuse obligațiilor militare. 

S-au atribuit în 13 cazuri cod numeric personal pe baza listelor de coduri precalculate. 
Am predat Serviciului public comunitar județean de evidența persoanelor exemplarul II al 

registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost 
completate, după ce au fost operate toate mențiunile din exemplarul I. 
Poliția locală 
                 În perioada 01.01 – 30.12.2021  Poliţia Locală Crasna a desfăsurat multiple activităţi de 
prevenire si combatere a  faptelor  antisociale conform conpetenţelor  ce-i revin prin Legea 
155/2010  intervenindu-se cu  măsuri specifice  în  situaţia în care s-au  constatat încălcări ale 
actelor normative pentru care suntem abilitaţi să constatăm si să aplicăm sancţiuni . 
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                 Potrivit conpetenţelor ce ne revin pe linie de constatare a contravenţiilor , în perioada 
menţionată  fost aplicate   44   sancţiuni contravenţionale , în valoare de   10260    lei    după cum 
urmează : 
Legea  61/1991……………21  , din care  10 avertisment . 
H.C.L.  8/2013..………….13  , din care  3 avertisment . 
Legea   55/2020...................10 avertisment .   
ALTE  ASPECTE: 
         Zilnic s-a patrulat în permanenţă în  parcurile, străzile, în faţa insituţiilor statului , unităţi de 
învăţămănt  ,pentru  prevenirea si  combaterea furturilor sau  disrugeri  bunurilor aparţinănd 
autorităţii publice locale , îndepărtarea din preajma acestora a persoanelor care nu-si justifică 
prezenţa  , precum si combaterea faptelor antisociale din incinta si zonele limitrofe ale acestor 
instituţii.  
           În categoria activităţilor preventive , în ceea ce priveste menţinerea unui climat de ordine si 
liniste corespunzător , au fost legitimate   296   persoane . 
             Înpreună cu Direcția Sanitar Veterinar Sălaj ,au fost desfăsurate activităţi operative pentru 
conbaterea comerţului neautorizat precum si altor fapte antisociale în special în Piaţa Agro-
alimentară . 
            În cazul sesizărilor primite  prin telefonul de serviciu , a sesizărilor cetăţenilor ori din oficiu, 
s-a dispus deplasarea echipei în toate cazurile,  în număr de  81   . 
           S-a intervenit  la solicitarea organelor de la Secţia nr. 6 Poliţia Rurală Crasna , în 42      
cazuri .  
          Au fost predate infracțiuni constatate de către Polițiși Locali organelor de la Secţia nr. 6 
Poliţia Rurală Crasna pentru continuarea cercetărilor   9  cazuri . 
          Poliţişti locali au participat alături de Ponpieri Voluntari Crasna la stingerea incediilor  , în 
număr de 2 cazuri . 
          Au fost găsite şi ulterior predate , 8 biciclete şi  6  portofele cu acte si bani  proprietarilor de 
drept. 
          Au fost înmănat invitaţii emis de Serviciul  Public  Comunitar De  Evidenţa Persoanelor 
Crasna   în  satele Crasna , Huseni , Ratin , Marin . 
          Au fost înmănat în număr de  6 citații, emis de Primăria Crasna . 
         Am răspuns la solicitarea Serviciului Public de Asistență Socială Crasna în satele.Ratin și 
Huseni în 5  cazuri .        
           Zilnic se asigură trecerea în siguranță a elevilor la trecerile de pietoni aflate în fața scolii 
Cserey – Goga din localitate ,  la inceperea și terminarea  orelor de curs. 
           Poliţişti locali au participat la  acţiuni cultural-artistice, religiuasă si sportive organizate  în 
comuna Crasna , cele mai inportante fiind :   
-Depunere de coronae la statuia lui  Petőfi Sándor ,    
-Ziua Copiilor din Crasna ,  
- Festivalul Prunelor editia a V-a  ,  
-Campionat de minifotbal ,  
-Gala Formaţiilor de Teatru , 
-Târg de binefacere cu ocazia crăciunului ,  
-Concert caritativ de Crăciun ,  
- Ziua Bărbaţilor din Crasna,   
- Manifestaţie de Revelion   . 

Activitatea Căminului cultural « Petőfi Sándor »  
  Anul 2021 poate fi caracterizatã prin diverse activitãţi şi programe, organizate cu 
respectarea restricţiilor impusă de pandemie. Aceste activitãţi de naturã culturalã sau de formare 
profesionalã, au atras sute de persoane de fiecare datã, contribuind la formarea lor pe plan spiritual 
și profesional. 

Activitãţi culturale desfãşurate pe anul 2021: 
• Festivitate dedicată femeilor, cu ocazia zilei de de 8 Martie 
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• Balul Primăverii , organizată  de Uniunea Femeilor din Crasna 
• Festivitate dedicată Zilei de 15 Martie 1848. Festivitatea urmăreşte punerea în valoare a 

idealurilor luptei pentru libertate din 1848. Organizator: Consiliul local al com. Crasna, 
Grupul Şcolar Cserey-Goga şi Cultele religioase. 

•  Teatrul de păpuşi PUCK din Cluj, în data de 14 şi 20 mai, a prezentat basmul,,Jancsi és 
Juliska,, 

• Activități pentru copii cu ocazia sărbătorilor pascale …,,Húsvéti  Zsongás,, 
• Programe culturale organizate de către copii cu dizabilităţi din Cluj şi Crasna 
• Festivitate organizată de Ziua Mamei. Programul urmăreşte evidenţierea importanţei mamei 

în societatea civilă şi aducerea de recunoştinţă şi omagiu tuturor mamelor. Organizată de 
Grădiniţa şi Şcoala primară din Crasna 

• Concert cu scop caritativ 
• Ziua Copiilor, organizator  GSCsGC / Ozsváth Ilona . Spectacolul oferă copiilor o serie de 

activităţi educativ-distractive. Copii vor participa la competiţii sportive, jocuri, desene pe 
asfalt şi pe calculator, drumeţii şi spectacol. 

• ,,Să ne mişcăm pentru Lara,, … program cu scop caritativ 
• Festivitatea de încheiere al anului școlar pentru clasele VIII-a  desfăşurată pe Stadionul de 

fotbal (sonorizare) 
• Ultimul sunet pentru clasele a XII-a desfăşurată pe Stadionul de fotbal (sonorizare) 
• Teatrul de păpuşi PUCK din Cluj, a organizat două spectacole, în 10 iunie, pentru clasele cu 

predare în limba română 
• În data de 16 iunie, teatrul de păpuşi PUCK din Cluj a prezentat două spectacole după 

basmul Fraţilor Grimm ,, Jancsi és Juliska,, 
• Tabără de teatru, organizator Osvath Ilona  
• Spectacol de Gală la încheierea Taberei de teatru 
• A V ediţie a Festivalului prunei 
• Campionat  fotbal de sală 
• Gala formațiilor de dans și teatru 
• Concert muzică ușoară 
• Concert muzică Rock ,, Tankcsapda ,, 
• Concert  muzică de divertisment 
• Teatru de păpuşi în Căminul Cultural din Marin(sonorizare) 
• Spectacol de păpuşi al Teatrului PUCK din Cluj, în limba română 
• Întâlnirea formațiilor de fotbal al Băieților de vârsta a doua, organizată de 

UDMR(sonorizare) 
• Comemorarea  eroilor  Revoluției din 1956 
• Festivitate cu ocazia Marii Uniri  
• Expozție cu vânzare a decorațiunilor de Crăciun 
• Diverse programe pentru copii în cadrul programului: ,,Crăciun zâmbitor” 
• Proiectare filme pentru copii cu tematica Crăciunului 
• Producţia formaţiei de gimnastică acrobatică din Crasna 
• Concertul de Crăciun al elevilor doamnei prof.Torma Zsuzsanna 
• Teatru de păpuşi din Oradea 
• Concert de Crăciuni. Program festiv , prezentat de elevii Gr. Şc. Cserey-Goga și de bisericile 

din localitate 
• Ziua Bărbaţiilor din Crasna. Degustarea şi premierea vinurilor(sonorizare) 
• Festivitate de întâmpinare al  Anului Nou 
• Foc de artificii (sonorizare) 

Activităţi de informare şi formare profesionalã: 
• şedinta de informare a populaţiei despre problemele actuale ale comunei, despre investiţiile 
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în derulare şi despre proiectele depuse pentru aprobare 
• ședința Composesoratului din Crasna 
• ședința fermierilor din Crasna, prezentarea proiectelor în agricultură 

Activitãti de reparare – amenajare, achiziții : 
   - lucrări de reparație  la centrala termică, și la instalația de iluminat 
    - lucrări de reparații la instalația electrică  
   - lucrări de desfundare a canalizării 
   - curățarea periodică a cazanului și a hornului de evacuare a gazelor arse, pe timp de iarnă 
  - verificarea periodică a stingătoarelor 
  - dezinfectarea periodică a Căminului 
- decalcifierea instalaţiei de apă, a toaletelor, a chiuvetelor etc. 

Alte activiţãti: 
 -    repetiţiile săptămânale ale formaţiilor: Bokreta, Tinikomediasok, Amarilla şi Szivarvany 
 -     gimnastică acrobatică , copii 
-      Aerobik, adulţi 
-      fotbal  FC Csikszereda – Viitorul Cluj  (sonorizare) 
-      fotbal  FC Csikszereda – Rapid Jibou (sonorizare) 
-      fotbal  FC Csikszereda – FC Zalău (sonorizare) 
-       premierea jucătorilor Academiei de fotbal FC Csikszereda : Sala de sport din Pericei 
(sonorizare)  
-repetiții cu clasele primare de Ziua Mamei și de Crăciun...etc. 

Activitatea Bibliotecii Comunale ”Petofi Sandor” Crasna 
În Biblioteca comunala ”Petofi Sandor”  Crasna, la sfarsitul anului 2021 exista 1680 volume. 
Din 1680 volume -14581 titluri.  14808 volume cu acces liberi la raft. 
Biblioteca comunala are 5 calculatoare, 1 imprimante, 1 scannere pentru utilizator. 
In anii 2016-2020 am avut 402 cititor activ, reinscris si vizati, 8 cititor noi inscris in anul 2020.  
3 cititor in categoria - pensionari 
1 cititor in categoria-intelectual 
4 cititor in categoria- elevi  
Tranzactii de imprumut individual 2918, dintre care 900 referinte virtuale. 
Vizite la biblioteca 2116. 

În cursul anului au fost următoarele activități. vizite  pentru împrumutarea cărților, pentru 
alte informații, pentru folosirea scanerei, fotocopiatoarei si folosirea internetului.   

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă : 
În perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021 serviciul a acționat prompt în limita 

posibilității la 35 de incendii de gospodării în bazinul Crasnei. 
Serviciul SVSU a efectuat la nevoie spălarea șanțurilor, podurilor, drumurilor și curățirea 

fântânilor. 
Vă mulţumesc atât pentru sprijinul acordat pe parcursul unui an de zile, cât şi de răbdarea 

cu care aţi audiat, precum şi de atenţia cu care aţi urmărit materialul prezentat! 
 

PRIMAR, 
KOVACS ISTVÁN 
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