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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
Nr.7882/13.09.2016.

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 13.09.2016, în ședința ordinară a consiliului local al comunei Crasna, care
a fost convocat de primar prin dispoziția nr.375/06.09.2016. după efectuarea apelului nominal
secretarul constată că toți consilierii sunt prezenți și declară constituirea legală a ședinței. În
continuare supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare, care se aprobă în
unanimitate de voturi. Apoi dă cuvântul domnului primar pentru prezentarea ordinii de zi a
ședinței.
Domnul primar Bogya Miklos prezintă spre aprobare următoarea ordine de zi, cu
completări:
1. Raportul administratorului SC CRASNA SERV SRL.
Prezintă: Bodizs Tiberiu – administrator
2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.349/24.08.2016
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector compartiment buget-contabilitate
3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.374/06.09.2016
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector compartiment buget-contabilitate
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor
Prezintă: Bogya Miklos – primar
5. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea SC Filiala
de Distribuție a Energiei Electrice” Electrica Distribuție Transilvania Nord SA –
Sucursala Zalău, a terenului necesar în vederea realizării lucrării „Descentralizare
RED- Injecție de putere Marin, jud. Sălaj ”
Prezintă: Bogya Miklos – primar
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor
pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
Prezintă: Bogya Miklos – primar
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul
2017
Prezintă: Lazar Veturia – secretar
8. Proiect de hotărâre privind completrea anexei hotărârii consiliului local
nr.104/11.08.2016 privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au
sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie)
Prezintă: Lazar Veturia – secretar
9. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local nr.26/23.02.2016
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999
privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Crasna
Prezintă: Lazar Veturia – secretar
Completare la ordinea de zi:
- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2016.
Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector compartiment buget-contabilitate
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Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii consiliului local nr.106/11.08.2016
privind modificarea Actului constitutive al SC PAVAJE CRASNA SRL
Prezintă: Lazar Veturia- secretar
Proiect de hotărâre privind încheierea între Postul de Poliție Crasna și Comuna CrasnaPoliția Locală a unui Protocol de colaborare pentru iniţierea unor programe şi acţiuni
comune privind luarea măsurilor de prevenire şi combatere a infracţionalităţii, de
evitare a actelor de violenţă, de menţinere a siguranţei şi liniştii publice precum şi a
disciplinei rutiere pe raza comunei Crasna.
Prezintă: Bogya Miklos – primar.
Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de boli cronice Crasna a
terenului aferent forajului situat în Piața agroalimentară Crasna și a conductei de
aducțiune a apei termominerale
Prezintă: Bogya Miklos – primar.
Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului pentru monumetul în memoria
martirilor din 1956
Prezintă: Bogya Miklos- primar
Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi prezentată cu completări și se aprobă în unanimitate de

voturi.
În continuare președintele de ședință, domnul Torma Alexandru preia conducerea
lucrărilor ședinței.
1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Raportul administratorului SC CRASNA SERV
SRL.
Domnul Bodizs Tiberiu, Administratorul SC CRASNA SERV SRL arată că la sfârșitul anului
2015 a depus deja raportul de activitate, pentru anul în curs se va face după închiderea lunii
septembrie. Raportul este public afișat și pe site.
Torma Alexandru: să se pună întrebări.
Sălăjan Beniamin: în legătură cu drumul care merge la bazin, la acesta se lucrează de două
săptămâni și se lucrează greu. Acel drum a fost construit în urmă cu trei ani, înseamnă că atunci
nu s-a făcut cum treia. Ar trebui, pentru viitor, să fim mai atenți la lucrările care se fac.
Primar: drumul a fost reabilitat în cadrul alimentării cu apă și canalizarea satului Ratin și
Huseni, drumul mu a fost făcut cu asfalt, era drum pietruit care a fost afectat de inundații.
Sălăjan Beniamin: a fost doar un drum cu nisip galben care a coborât la vale. Trebuie să fim
atenți la cheltuiala banilor.
Primar: sumele au fost alocate din fondul de intervenție.
Filip Iona. Are dreptate domnul consilier, trebuie să avem grijă și cu utilajele agricole cum le
folosim, în ce condiții se deteriorează drumurile, sunt care merg cu tractorul pe timp ploios și
strică drumurile. Va trebui luate măsuri corespunzătoare împotriva acestor cetățeni.
Bodizs Tiberiu: să nu uităm că lucrările se fac în funcție de disponibilitățile banilor, din banii
respectivi nu se poate face drum asfaltat.
Torma Alexandru: drumul a fost făcut conform proiectului, a fost recepționat de specialiști. Au
trecut trei ani de atunci.
Sîrca Constantin: toți consilierii locali sunt membri AGA la Crasna Serv. Cine a aprobat taxele
pe care le folosește ? Se încasează 1 leu pentru toaletă. Domnul Bodizs Tiberiu folosește mașina
de serviciu în interes personal, săptămânal mașina duce pe soția și pe fiica acestuia la Zalău,
mașina stă tot timpul în fața casei, chiar și la biserica se duce cu ea. Cu ARO duce apă sus la
vie. La Drumul la Csonkas trebuie pus un pod și trebuie făcut șanț. Comisia de recepție cum
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poate recepționa lucrarea? Consilierii nu sunt în recepție. Drumul a costat 150.000 lei și nu sa făcut lucru de calitate.
Primar: nu a costat atât.
Sîrca Constantin: dorește ca contractele să fie puse la dispoziția consiliului local.
Bodizs Tiberiu: dacă punem la dispoziția cetățenilor toaleta, calculați și costurile pe material,
dezinfectant, etc. este societate comercială și stabilește taxe.
Sîrca Constantin: multe localități de zilele comunei duc veceuri ecologice.
Primar: costă foarte mult: 500-600 lei pe zi.
Bodizs Tiberiu: referitor la ARO și la mașina de serviciu, am o fetiță bolnavă pentru care duc
apa la vie și am chitanțele pentru folosirea mașinilor în valoare de circ 1800 lei. Am mașina de
serviciu la dispoziție pentru situații de urgență și de la societate săptămânal trebuie să meargă
la trezorerie și atunci duce și soția fetița la medic, dar ducem pe oricine. La biserică mă duc cu
mașina personală. Dumneavoastră ați plătit doar o parte din costul vidanjării și când ați chemat
muncitor să vă facă gardul viu ați luat utilajul din mâna lui să plătiți mai puțin întru-cât taxarea
este stabilit pe oră și sunt și alte lucrări efectuate de Crasna Serv pentru care nu ați plătit.
Dimeny Alexandru: Are rugămintea să se decurgă ședințele pașnic.
Pop Aurel: dorește să nu se transforme ședința în bâlci. Ne certăm pentru tot, vorbește numai
domnul Sîrca și noi ascultăm.
Torma Alexandru: propune stabilirea la 2 minute timpul pentru luare de cuvânt.
Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi pentru 2 voturi împotrivă: Pap Sandor și Sîrca
Constantin.
2. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea
Dispoziției primarului nr.349/24.08.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Doamna Nemth Annamaria 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.108 din data de
13.09.2016 privind validarea Dispoziției primarului nr.349/24.08.2016 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016.
3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului
nr.374/06.09.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Doamna Nemth Annamaria 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.109 din data de
13.09.2016 privind validarea Dispoziției primarului nr.374/06.09.2016 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016.
4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și
acoperire a riscurilor.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. 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.110 din data de
13.09.2016 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor.
5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în
favoarea SC Filiala de Distribuție a Energiei Electrice” Electrica Distribuție Transilvania Nord
SA – Sucursala Zalău, a terenului necesar în vederea realizării lucrării „Descentralizare REDInjecție de putere Marin, jud. Sălaj ”
Domnul primar prezintă expunerea de motive. 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.111 din data de
13.09.2016 privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea SC Filiala de Distribuție
a Energiei Electrice” Electrica Distribuție Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a
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terenului necesar în vederea realizării lucrării „Descentralizare RED- Injecție de putere
Marin, jud. Sălaj ”
6. 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 expunerea de motive. Se trece la discuții.
Sălăjan Beniamin. Sunt și alte cereri?
Bogya Miklos: după eliberarea apartamentelor se vor face noi repartizări.
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.112 din data de
13.09.2016 privind aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri
în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcțiilor publice pe anul 2017.
Secretarul 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.113 din data de
13.09.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017.
8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind completarea anexei hotărârii
consiliului local nr.104/11.08.2016 privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care
au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie).
Secretarul 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.114 din data de
13.09.2016 privind completarea anexei hotărârii consiliului local nr.104/11.08.2016
privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor
sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie).
9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local
nr.26/23.02.2016 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din
21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Crasna.
Secretarul 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.115 din data de
13.09.2016 privind modificarea hotărârii consiliului local nr.26/23.02.2016 pentru
modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crasna.
10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei
Crasna pe anul 2016.
Doamna Nemth Annamaria 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.116 din data de
13.09.2016 privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2016.
11. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii consiliului
local nr.106/11.08.2016 privind modificarea Actului constitutive al SC PAVAJE CRASNA
SRL.
Secretarul prezintă raportul. Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă
în unanimitate de voturi.

4

Intern

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.117 din data de
13.09.2016 privind modificarea Hotărârii consiliului local nr.106/11.08.2016 privind
modificarea Actului constitutive al SC PAVAJE CRASNA SRL.
12. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind încheierea între Postul de Poliție
Crasna și Comuna Crasna- Poliția Locală a unui Protocol de colaborare pentru iniţierea unor
programe şi acţiuni comune privind luarea măsurilor de prevenire şi combatere a
infracţionalităţii, de evitare a actelor de violenţă, de menţinere a siguranţei şi liniştii publice
precum şi a disciplinei rutiere pe raza comunei Crasna.
Domnul Primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuți.
Sălăjan Beniamin: apreciază faptul că cele două instituții doresc să colaboreze, însă la satele
Ratin și Huseni nu are efect. Ar trebui încheiat un protocol de colaborare și cu Jandarmeria.
Lasă animalele liber și distrug recolta sau o culeg.
Primar: au fost discuții cu Jandarmeria și pentru ședința următoare vom pregăti un proiect.
Sîrca Constantin: jandarmeria vine punctual, la evenimente unde sunt solicitați. Să rezolvi
problema cu animalele ar trebui să se găsească o locație unde să-i țină și să supravegheze, să
se stabilească taxa de gloabă. Proprietarii zic că animalul a scăpat. Amendă se poate da, dar nu
le plătesc. Ar trebui executați silit. Altă soluție pentru obținerea despăgubire pentru pagubă
decât judecătoria nu este.
Filip Ioan: este adevărat cu animalele dar omul e mai rău ca animalul, dar ei când se duc zece,
douăsprezece persoane într-o parcelă sau livadă rămâi fără recoltă. Aici ce taxă de gloabă se
poate face? Întreb ce măsuri s-au luat de poliția națională împotriva celor care au fost prinși la
furat? Dosar penal nu s-a făcut.
Sîrca Constantin: s-au făcut dosare penale pentru furt. Paguba stabilește instanța.
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.118 din data de
13.09.2016 privind încheierea între Postul de Poliție Crasna și Comuna Crasna- Poliția
Locală a unui Protocol de colaborare pentru iniţierea unor programe şi acţiuni comune
privind luarea măsurilor de prevenire şi combatere a infracţionalităţii, de evitare a
actelor de violenţă, de menţinere a siguranţei şi liniştii publice precum şi a disciplinei
rutiere pe raza comunei Crasna.
13. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de
boli cronice Crasna a terenului aferent forajului situat în Piața agroalimentară Crasna și a
conductei de aducțiune a apei termominerale.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. 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.119 din data de
13.09.2016 privind darea în administrarea Spitalului de boli cronice Crasna a terenului
aferent forajului situat în Piața agroalimentară Crasna și a conductei de aducțiune a apei
termominerale.
14. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului pentru
monumetul în memoria martirilor din 1956 .
Domnul primar prezintă expunerea de motive și cererea de solicitare. 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.120 din data de
13.09.2016 privind aprobarea amplasamentului pentru monumentul în memoria
martirilor din 1956.
15. Diverse.
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Pop Aurel: roagă consiliul local să fie de acord cu colectarea deșeurilor menajere de două ori
pe lună și de la satele aparținătoare. Este aceeași taxă este logic să se adune și de acolo de două
ori.
Kiss Lajos: să nu se ridice taxa de salubrizare.
Sirca Constantin: Crasna Serv a fost nominalizat lingă AVE și ceilalți operatori.
Primar: este nominalizat deoarece este operator autorizat.
Pop Aurel: se întâmplă ca cei de la Electrica defrișează copacii de pe marginea drumului și lasă
crengile în șanț.
Torma Alexandru: să aibă grijă și cei care au plantat pomul să nu crească crengile până la linie.
Ozsvath Ilona: informează consiliul local că echipa Tinikomediasok au fost invitați alături de
echipe din patru țări la Festivalul Internaţional Manézs de la Tiszaújváros din Ungaria și
solicită sprijin pentru decontarea transportului.
Sîrca Constantin: la ședința precedentă a solicitat tabelul la Legea 416, nu este trecut
domiciliul, sunt 111 persoane, nu este bine să lucreze la cei de la CRASNA SERV, Szilagyi nu
a lucrat, cine l-a pontat?
Pap Sandor: arată că în legea nr.215 a administrației locale scrie că unde minoritatea depășește
20% se poate ține ședința în limba maghiară. Solicită ținerea ședințelor în limba maghiară și să
fie prezent un traducător să traducă în limba română.
Secretar: da, scrie că se poate folosi și limba maternă, însă scrie că lucrările şedinţelor se
desfăşoară în limba română.
Sălăjan Beniamin: proprietarii care ne fac pagube sunt pe lista de ajutor social.
Filip Ioan: solicită luare de măsuri pentru curățarea șanțurilor de către persoane fizice. Când e
mai moale terenul atunci merg unii cu tractorul. Să se ia măsuri împotriva lor.
Primar: în Marin fiecare gospodărie primește o înștiințare cu obligația de curățare a șanțului.
Filip Ioan: lemnele de la pășune să fie adunat, animalele se împiedică și își rup picioarele.
Primar: dacă pe cale amiabilă nu se poate rezolva, vom lua măsurile legale.
În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ordinea de zi a ședinței
următoare care va avea loc la data de 24.10.2016 orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului
local.
Domnul primar propune Proiect de hotărâre actualizarea Comisiei de avizare a cererilor
de organizare a adunărilor publice ce se desfășoară pe raza comunei Crasna
Alte propuneri nefiind se supune la vot propunerea făcută și se aprobă în unanimitate
de voturi.
Alte probleme nefiind înscrise pe ordinea de zi, lucrările ședinței se declară închise.
Președinte de ședință,
Torma Alexandru

Secretar,
Lazar Veturia
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