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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.2850/29.03.2022. 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 29.03.2022 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.139/22.03.2022. În conformitate cu prevederile art.135 alin.(5)  din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ordinea de 

zi a ședinței a fost adusă la cunoştinţă publică şi în limba maghiară prin afișare la sediul Primăriei și 

pe site: www.primariacrasna.ro, invitația la ședință, proiectul ordinii de zi și materialele de ședință au 

fost comunicate în termen legal prin e-mail consilierilor locali.  

După efectuarea apelului nominal, secretarul general al comunei d-na Lazar Veturia, constată 

că din totalul de 15 consilieri locali în funcție sunt prezenți 13 consilieri, fiind absenți motivați  

consilierii Sirca Constatin - PNL și Seres Arpad-UDMR, apoi declară constituirea legală a ședinței. 

 În continuare secretarul general supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare, 

care se aprobă în unanimitate de voturi.  

În continuare domnul primar Kovacs Istvan, prezintă spre aprobare proiectului ordinii de zi a 

ședinței cu completare,  astfel: 

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

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

2. Proiect de hotărâre prind modificarea statului de funcții al Spitalului de boli cronice Crasna. 

Prezintă: Nagy Erika Andrea- director Spital de boli cronice Crasna 

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.117/14.02.2022 privind aprobarea 

rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022  

Prezintă: Nemeth Annamaria- contabil 

4. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.137/10.03.2022 privind aprobarea 

rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022  

Prezintă: Nemeth Annamaria- contabil 

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

Prezintă: Nemeth Annamaria- contabil 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022  burse de merit, 

burse de studiu și burse sociale  pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 

comuna Crasna, judeţul Sălaj 

Prezintă: Nemeth Annamaria- contabil 

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită  în favoarea Societății  de Distribuție  a 

Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului necesar în vederea amplasării 

unui număr de  6 stâlpi de beton  de joasă tensiune  

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea listei cu solicitanții care au acces  la locuințe pentru tineri 

destinate închirierii, construite prin ANL  

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei 

A.N.L  

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în 

regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

http://www.primariacrasna.ro/
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă 

Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj  pentru realizarea lucrărilor de reprofilare-

decolmatare a cursului de apă v.Marin de pe teritoriul localității Crasna , comuna Crasna,  jud. SĂLAJ. 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

12. Proiect de hotărâre pentru pentru aprobarea dezmembrării unui imobil – Teren intravilan cu Obor 

și Clădire administrativă, situat în intravilanul localității Crasna 

Prezintă: Kovacs Istvan – primar 

Completare la ordinea de zi: 

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

Prezintă: Nemeth Annamaria- contabil 

14.Diverse.  

Se supune la vot proiectul ordinii de zi  cu completare 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: Raport privind  dezvoltarea  economică  şi  socială a  

comunei  Crasna  la  sfârşitul  anului  2021. 

Domnul primar solicită întrebări în legătură cu raportul. Întrebări nu sunt. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre prind modificarea statului de funcții al Spitalului de 

boli cronice Crasna. 

Doamna Nagy Erika Andrea prezintă materialul. 

Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi. 

 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.13 din data de 29.03.2022 

prind modificarea statului de funcții al Spitalului de boli cronice Crasna. 

3.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului 

nr.117/14.02.2022 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022  

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul compartimentului de resort.  

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.14 din data de 29.03.2022 

privind validarea Dispoziției primarului nr.117/14.02.2022 privind aprobarea rectificării 

bugetului Comunei Crasna pe anul 2022. 

4.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului 

nr.137/10.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022  

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul compartimentului de resort.  

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.15 din data de 29.03.2022 

privind validarea Dispoziției primarului nr.137/10.03.2022 privind aprobarea rectificării 

bugetului Comunei Crasna pe anul 2022 . 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Comunei 

Crasna pe anul 2022. 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul compartimentului de resort.  

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.16 din data de 29.03.2022 

privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022. 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind acordarea pentru semestrul II al anului școlar 

2021-2022  burse de merit, burse de studiu și burse sociale  pentru elevii din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din comuna Crasna, judeţul Sălaj. 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul compartimentului de resort.  

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.17 din data de 29.03.2022 

privind acordarea pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022  burse de merit, burse de studiu 

și burse sociale  pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna 
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Crasna, judeţul Sălaj. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită  în favoarea 

Societății  de Distribuție  a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului 

necesar în vederea amplasării unui număr de  6 stâlpi de beton  de joasă tensiune  

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.18 din data de 29.03.2022 

privind transmiterea în folosință gratuită  în favoarea Societății  de Distribuție  a Energiei 

Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului necesar în vederea amplasării 

unui număr de  6 stâlpi de beton  de joasă tensiune. 

8.  Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  aprobarea listei cu solicitanții care au acces  

la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL . 

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.19 din data de 29.03.2022 

privind  aprobarea listei cu solicitanții care au acces  la locuințe pentru tineri destinate 

închirierii, construite prin ANL. 

9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Listei de prioritate 

pentru acordarea locuinţei A.N.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.20 din data de 29.03.2022 

privind aprobarea completării Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L.  

10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea  completării listei de repartizare 

a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În completare se arată că de la trimiterea proiectului de 

hotărâre s-a mai eliberat o locuință și s-a mai adăugat următoarea persoană de pe lista de prioritate 

pentru repartizarea unei locuințe. Dialogăm cu ANL pentru construirea unuei noi locuințe, avem 9 arii 

pentru 11 apartamente, de la București au cerut Certificat de urbanism, extras CF, să vedem dacă se 

poate finanța încă un bloc ANL. Acum doi ani s-a blocat, anul trecut am dezblocat situația, se cer hârtii, 

este un semn bun că se cer hârtii. 

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.21 din data de 29.03.2022 

privind aprobarea  completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de 

închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

11. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu 

Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj  pentru 

realizarea lucrărilor de reprofilare-decolmatare a cursului de apă v.Marin de pe teritoriul localității 

Crasna , comuna Crasna,  jud. SĂLAJ. 

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.22 din data de 29.03.2022 

privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj  pentru realizarea lucrărilor de reprofilare-decolmatare 

a cursului de apă v.Marin de pe teritoriul localității Crasna , comuna Crasna,  jud. SĂLAJ. 

12. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre pentru aprobarea dezmembrării unui imobil – Teren 

intravilan cu Obor și Clădire administrativă, situat în intravilanul localității Crasna 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În completare arartă că în partea de sus va fi Hala 

agroalimentară, se cere predarea terenului și pe partea de jos vine un teren de sport sintetic, mare. 

Inițial era vorba că se va face un treren mic în continuare la terenul de fotbal, dar acum se va face un 

teren mare. Partea de sus vom preda la CNI pentru Hala agroalimentară și partea de jos la Futball 
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KLUB Csikszereda. 

Bartha Francis: oborul vom desființa? Este important pentru toată zona. 

Primar:, mai rămâne o parte. Mai este cineva cu grajdul. Să vedem ce vom face. Ar mai fi teren liber 

și pentru obor, dar nu știm dacă se va da drumul vreodată la târgul de animlae. Ne pare și nouă rău 

pentru târg. 

 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.23 din data de 29.03.2022 

pentru aprobarea dezmembrării unui imobil – Teren intravilan cu Obor și Clădire 

administrativă, situat în intravilanul localității Crasna. 

13. Se trece la următorul punct: roiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Comunei 

Crasna pe anul 2022. 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul compartimentului de resort.  

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.24 din data de 29.03.2022 

privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2022. 

14. Diverse. Se înscriu la cuvînt: Ozsvath Ilona, Kovacs Istvan. 

Ozsvath Ilona: dacă tot ma aprobat bursele, avem foarte mulți copii care au burse de merit și știți că în 

fiecare an , la inițiativa domnului Solyom Gergely, am avut o excursie pentru elevii care sunt merituoși, 

au performanță la concursul pe obiecte, sport, învățătură. Se organizează din nou olimpiadele, avem 

rezultate foarte bune. E bine să ne revanșăm, să simtă copii că sunt băgați în seamă. Dacă sunteți de 

acrod să continuăm cu acesată tradiție. 

Primar: dorim să organizăm și primăvare asta o campanie de strâns gunoi. Am avut la Ratin cu țiganii, 

la Huseni o să am o discuție cu bulibașii, de strâns gunoi cu ei. Am dori să organizăm și în Marin și în 

Crasna. În Crasna aș dori să involv și școala să vină cu copii la 8 aprilie. La Huseni în funcție de 

discuția cu bulibașii, hotărâm data.  

La Marin,  am reparat drumuri: ulița Galii și ulița vis-a-vis cu Biserica Catolică. În continuare se 

lucrează pe drumurile din Crasna, la Csonkas, la vii. Vom lucra și la Ratin și la Huseni. Am vorbit 

acolo să tragem apa. Cu apa trecem pe lângă drum, este acolo un sit arheologic. Vom face contract cu 

cultura, care va delega un arheolog, care va face un studiu, pe care noi o să plătim, după care vom 

lucra. 

Ozsvath Ilona:să nu uităm de campania de debarasare. 

Primar: avem pliante din anul trecut, vom distribui până la sfârșitul săptămânii viitoare, oamenii să 

curețe șanțurile, să tundă pomii din fața cășii lor. La Crasna se va întâmpla și în centru tot așa. Să 

conștientizăm oamenii să facă și în centru , să dea cu var și să tundă pomii. Joi și vineri Crasna Serv 

le va aduna. 

Ne pregătim cu două proiecte: anveloparea blocurilor și pista de bicicletă. Celelate proiecte sunt în 

derulare. Vești bune nu primim. Cu războiul  numai criză peste criză. 

La grădinița cu program prelungit 80% este gata. Pentru dotare vom face licitație. Centrul 

Multifuncțional va fi gata în septembrie. 

Suto Attila: Sala de sport unde este depus? 

Primar: Proiectul este depus la CNI. Gazul este în licitație   

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

    Ozsvath Ilona                                  Lazar Veturia 


