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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA 

CONSILIUL LOCAL 

Nr.9454/25.10.2016. 

 

PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi, 25.10.2016 în ședința ordinară a consiliului local Crasna care a fost 

convocat de primar prin Dispoziția nr.494/18.10.2016. În conformitate cu prevederile art.39 

alin.(7) din Legea nr.215/2001,  Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoştinţă publică şi în 

limba maghiară prin afișare la sediul Primăriei și prin afișare pe site-ul www.primariacrasna.ro. 

După efectuarea apelului nominal secretarul comunei 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 cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Sălăjan Beniamin 

EMNP-PPMT) și 1 abținere (Sîrca Constantin- PNL). Sălăjan Beniamin arată că nu s-a reținut 

în procesul verbal anterior solicitarea sa ca domnul Bodizs Tiberiu să prezinte raportul cu 

privire la Zilele Crasnei.  

 În continuare dă cuvântul domnului primar Bogya Miklos care prezintă spre aprobare 

ordinea de zi a ședinței cu completări: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2016. 

Prezintă: Nemth Annamaria- inspector, compartiment buget-contabilitate 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Utilizarea energiei alternative la 

Spitalul de boli cronice Crasna” și contractarea finanțării programului 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei locale de ordine publică 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate a 

primarului comunei Crasna 

Prezintă: Lazar Veturia- secretar 

5. Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare al elevilor din 

cadrului Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică pentru închiriere a terenului în 

suprafață de 15 mp 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii consiliului local Crasna 

nr.124/24.11.2015 privind implementarea proiectului “Modernizare ulițe în comuna 

Crasna, judetul Salaj” din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

(PNDR) Măsurii/submăsurii 7.2 – ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii 

de bază la scară mică”, componenta ”Infrastructură rutieră de interes local” 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii consiliului local Crasna 

nr.29/23.02.2016 privind implementarea proiectului ”Modernizare drumuri agricole în 

comuna Crasna, jud. Sălaj” 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

9. Proiect de hotărâre privind numire responsabil la liberul acces la informaţii de interes 

public 

Prezintă: Lazar Veturia- secretar 

http://www.primariacrasna.ro/
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Completare la ordinea de zi: 

10.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită al unui autobuz către 

Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

11.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2016. 

Prezintă: Nemeth Annamaria- inspector, compartiment buget-contabilitate 

- Diverse  

   Domnul primar propune ca punctul 11 să fie discutat după primul punct. Se supune la 

vot ordinea de zi cu completări și propunerea domnului primar 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: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

comunei Crasna pe anul 2016. 

Domna Nemeth Annamaria prezintă raportul. În continuare se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: să se explice la ce este suma explicit. 

Nemeth Annamaria: prin ordonanța 20 s-au majorat salariile la sănătate, pentru punerea în 

aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 20/2016 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2016, s-a încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj un contract 

pentru acordarea sumelor necesare. Sunt sume din Subvenții din bugetul Fondului național unic 

de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale. 

Sîrca Constantin: atunci de ce trebuie să hotărâm prin consiliu local? 

Primar: deoarece se modifică bugetul comunei și orice modificare a bugetului trebuie aprobat 

prin hotărâre de consiliu local. Sunt sume din Subvenții din bugetul Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale. 

Sălăjan Beniamin: nu sunt banii noștri, vin de la bugetul de stat. Sunt informații care ar trebui 

explicat mai pe înțeles, să înțelegem și noi despre ce este vorba. 

Primar: banii vin de la bugetul de stat, consiliul local are atribuția să aprobe rectificările de 

buget. 

 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.121 din data de 

25.10.2016 privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2016. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei 

Crasna pe anul 2016. 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. Se trece la discuții. 

Ozsvath Ilona: sunt sumele câștigate pentru învățământ prin hotărâri judecătorești. 

 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.122 din data de 

25.10.2016 privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2016. 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Utilizarea 

energiei alternative la Spitalul de boli cronice Crasna” și contractarea finanțării programului. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. În completare arată că nu sunt mari șanse să 

obținem proiectul deoarece pe țară sunt aproximativ 14 locuri, dar totuși încercăm și noi și 

depunem dosarul.  

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

de voturi. 
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 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.123 din data de 

25.10.2016 privind aprobarea proiectului „Utilizarea energiei alternative la Spitalul de 

boli cronice Crasna” și contractarea finanțării programului. 

4. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea 

Comisiei locale de ordine publică. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive și apoi solicită propuneri din partea consilierilor: 

Domnul Pap Sandor îl propune pe domnul Sîrca Constantin. 

Darabont Vilmos îl propune pe domnul Vincze Alexandru. 

Sălăjan Beniamin îl propune pe domnul Darabont Vilmos. 

 Alte propuneri nefiind se supun la vot propunerile făcute și se aprobă în unanimitate de 

voturi. 

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

 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.124 din data de 

25.10.2016 privind actualizarea Comisiei locale de ordine publică. 

5. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 

statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului 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.125 din data de 

25.10.2016 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate a 

primarului comunei Crasna. 

6. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind decontarea unor 

cheltuieli de deplasare al elevilor din cadrului Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga”. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții. 

Ozsvath Ilona: a fost un festival internațional, s-a luat Argint pe echipe și premiul juriului 

pentru cea mai bună echipă. Elevii merită sprijinul nostru, este pentru beneficiul școlii și a 

comunei.  

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.126 din data de 

25.10.2016 privind decontarea unor cheltuieli de deplasare al elevilor din cadrului 

Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga”. 

7. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind scoaterea la 

licitație publică pentru închiriere a terenului în suprafață de 15 mp 

Domnul primar prezintă cererea numitei Ciulean Mariana prin care solicită închirierea 

suprafeței de 15 mp pentru amplasare chioșc pentru vânzare Fast Food lângă chioșcul DIGI. 

Sîrca Constantin: nu este licitație cum scrie pe ordinea de zi, dacă se prezintă o cerere. 

Breda Ștefan: solicitantul a depus o cerere care a declanșat procedura, nu este sigur că locul va 

fi a ei. 

Secretar: Bunurile care fac parte din domeniul public se închiriază prin licitație publică. Chiar 

dacă depune cerere o persoană, trebuie organizată licitație. 

Vincze Alexandru: consideră că zona nu este corespunzătoare pentru bâlciuri sau pentru 

vânzări. Dacă așa mergem atunci va fi plin cu tarabe. Sunt în localitate multe spații de închiriat 

și terenuri la privați, are unde să pună chioșcul. 

Sălăjan Beniamin: proprietarul în fața căruia dorește să amplaseze chioșcul, nu are dreptul să 

depună o sesizare că acoperă fațada? 

Dimeny Alexandru: acolo nu este potrivit locul. Ea a solicitat exact acel loc, dacă vine cu o altă 

cerere, poate că mergem sau nu. 

Breda Ștefan: Noi nu trebuie să dăm explicații. Suntem de acord sau nu. 

Darabont Vilmos: nu este totuna că am dat în altă zonă doi metri pătrați. 
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 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează astfel: voturi 

pentru: 0, voturi împotrivă: 14, abțineri: 1. 

 Potrivit votului exprimat al consilierilor nu se adoptă proiectul de hotărâre privind scoaterea 

la licitație publică pentru închiriere a terenului în suprafață de 15 mp. 

8. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii consiliului local Crasna nr.124/24.11.2015 privind implementarea proiectului 

“Modernizare ulițe în comuna Crasna, județul Salaj” din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 

2014-2020 (PNDR) Măsurii/submăsurii 7.2 – ”Investiții în crearea și modernizarea 

infrastructurii de bază la scară mică”, componenta ”Infrastructură rutieră de interes local”. 

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.127 din data de 

25.10.2016 privind modificarea Hotărârii consiliului local Crasna nr.124/24.11.2015 

privind implementarea proiectului “Modernizare ulițe în comuna Crasna, judetul Salaj” 

din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) Măsurii/submăsurii 7.2 

– ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, 

componenta ”Infrastructură rutieră de interes local”. 

9. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii consiliului local Crasna nr.29/23.02.2016 privind implementarea proiectului 

”Modernizare drumuri agricole în comuna Crasna, 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.128 din data de 

25.10.2016 privind modificarea Hotărârii consiliului local Crasna nr.29/23.02.2016 

privind implementarea proiectului ”Modernizare drumuri agricole în comuna Crasna, 

jud. Sălaj”. 

10. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind numire 

responsabil la liberul acces la informaţii de interes public. 

Secretarul prezintă raportul. Se  trece la discuții. 

Sălăjan Beniamin: persoana să fie instruită să știe ce are de făcut. 

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.129 din data de 

25.10.2016 privind numire responsabil la liberul acces la informaţii de interes public. 

11. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea în 

folosință gratuită al unui autobuz către Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. În continuare se trece la discuții. 

Ozsvath Ilona: ieri a fost ședința consiliului de administrație la școală și domnul director 

transmite mulțumirile pentru autobuz. Este de mare ajutor pentru asigurarea transportului 

elevilor. 

Sîrca Constantin: trebuie să asigure și transportul copiilor la concursuri, nu mai trebuie plătit 

pentru alte firme. Ar trebui înmatriculat. 

Primar: ne vom interesa și vom înmatricula dacă cheltuielile nu vor fi exagerate. 

Kiss Ludovic: câte locuri de persoane are? 

Primar: 48. 

Pap Sandor:  câți ani are mașina? 
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Primar: aproape 30 de ani, dar starea tehnică este foarte bună. 

 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.130 din data de 

25.10.2016 privind transmiterea în folosință gratuită al unui autobuz către Liceul 

Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna. 

12. Diverse. 

Primar: informează consiliul local despre solicitarea Fundației Ruhama, care a făcut grădinița 

pentru copii de romi în Huseni, vor să facă tot pentru rromi grădiniță, asigurarea continuării 

studiilor prin Șansa a doua, programul școala de după școală. Dorește să vadă care este punctul 

de vedere al consiliului local. 

Sălăjan Beniamin: pe viitor este foarte bun. 

Primar: dorim să extindem grădinița din Huseni și un centru de zi. 

Sîrca Constantin: vin părinții că au probleme cu copii rromi în pauză. Sunt probleme care 

trebuie rezolvate. Ar fi bine colaborarea cu fundația, astfel să ne apărăm de discriminare, 

Kiss Istvan: ieri au avut ședință de consiliu de administrație la școală și s-a discutat problema 

rromilor din Huseni care au bătut copii din Crasna. Au fost luate măsuri, s-au remontat 

camerele de luat vederi, poliția locală este acolo în pauză, au fost și mediatori să discute cu ei. 

Peste câțiva ani două clase vor fi pur rrome. Din partea primăriei ar fi mediatori ? 

Primar: din partea primăriei nu sunt, fundația lucrează foarte bine cu ei, educă și părinții. 

Dimeny Alexandru: având în vedere că ei sporesc, de ce nu ne gândim pentru viitor să facem 

o școală la ei. Să propunem să facem o școală la ei. Să ne gândim cum ar fi mai  benefic, trebuie 

să se integreze, poate ar fi mai bine și pentru ei. 

Torma Alexandru: Poate vom fi acuzați că facem discriminare. 

Kiss Istvan: vă dau eu răspunsul, am încercat și eu personal, romii vor veni până la 10 clase, 

trebuie să găsim soluții viabile pentru rezolvarea acestei probleme. Ne-am gândit la mai multe 

variante. 

 Consiliul local este de acord în principiu pentru încheierea în viitor a parteneriatului în 

unanimitate de voturi. 

Sălăjan Beniamin: se bucură că și crăsnanii se preocupă de problemă. A fost incendiu la Ratin 

și Huseni și paza de noapte nu a văzut focul. Poate produce efecte iremediabile. Paznicii iau 

slujba și salariul fără să depună efort. 

Primar: vom ridica problema la societatea lor, la Meseș Security, dar nici paza nu poate fi peste 

tot. Și proprietarii ar trebuie să fie mai atenți. 

Filip Ioan: s-au făcut greșeli la delimitarea de suprafață la limitarea hotarului între proprietari 

de pădure. Când se alocă masă lemnoasă la parohii? 

Primar: conform noii legislații trebuie să încheiem contract pentru amenajamentul pădurii, am 

făcut acest lucru și am făcut demersuri să marcăm cât mai repede. 

Filip Ioan: la Huseni proprietari cu mai multe vaci a stricat un drum de exploatație agricolă, 

deoarece pe timp ploios au umblat cu ei acolo. 

Sîrca Constantin: arată că la intrarea în piața de animale d-ul Bodizs Tiberiu i-a luat la rost pe 

încasatori de ce nu a fost taxat pentru că a intrat în piața de animale cu mașina. Fiind consilier 

intră în piață că discute cu oamenii. Să fie chemat domnul Bodizs Tibi și să fie supus la vot 

dacă mai merită să mai fie administrator la SC CRASNA SERV SRL. 

Pap Sandor: să se vorbească în limba maghiară la ședință, este obligația primarului să cumpere 

traducător. Locuitorii din Crasna să nu plătească la piață. Ce este cu locuința primăriei din 

blocul poștei? 

Primar: am încercat să luăm legătura cu locatarul blocului, care acum este plecat, locuința nu 

este locuință ANL, nu este sub acel regim. Dacă vin oaspeți vom asigurarea cazarea lor acolo 

și nu vom plăti în alte locuri.  
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Sîrca Constantin: să fie adusă la cunoștința consiliului local și atunci nu este problemă. 

Breda Ștefan: la piață a pățit la fel ca domnul Sîrca cu Bodizs Tibi. Își bate joc de consiliul 

local 

Sălăjan Beniamin: Cei care vin din altă localitate să fie puși în spate. Și la cereale, să facem 

diferență. 

Primar: cu funcționarea pieței se ocupă CRASNA SERV, trebuie să arătăm propunerile noastre. 

Taxele nu se pot stabili diferențiat, ar fi discriminare. 

Sîrca Constantin: cei care aprovizionează să nu plătească taxă. 

Primar: Într-adevăr sunt mai multe probleme, dar trebuie să reținem și faptul că veniturile au 

crescut de trei ori la piață de când este administrat de societate. 

Pap Sandor: să se cumpere aparat de traducător. Este dreptul meu să vorbesc în limba maghiară. 

Primar: potrivit legii administrației publice locale ședințele consiliului local se țin în limba 

română, dar se poate folosi și limba maghiară. Documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc 

în limba română. Puteți folosi liniștit limba maghiară și propun ca domnul Sălăjan Beniamin 

să traducă pentru dumneavoastră dacă acceptă, și problema este rezolvată. În bugetul pe anul 

în curs nu sunt prevăzute sume pentru cumpărare aparat de traducător. Cum v-am mai spus 

puteți să vorbiți liniștit în limba maghiară și se va traduce pentru consilieri în limba română. 

Pap Sandor: înțelege despre ce este vorba dar nu se poate exprima. Fiecare persoană se exprimă 

cel mai bine în limba maternă. De ce nu folosim limba maghiară? 

Vincze Alexandru: și altă data am ținut ședințele în limba română din respect față de colegii 

noștri. 

Filip Ioan: vreau să subliniez că nu sunt și nu am fost niciodată șovin, fiecare naționalitate 

trebuie să respecte unul pe celălalt, eu și înțeleg în mare ce se discută în limba maghiară. Dar 

cum se poate ca un candidat la funcția de primar să nu se poate exprima în limba română? Dacă 

ați fi câștigat și ar fi venit o bătrână cu probleme care nu vorbește limba maghiară ce ați fi 

făcut? 

Vincze Alexandru: poate cumpără domnul consilier din banii lui aparat de traducător. 

Kovacs Istvan: cum rămâne cu cererea către Bodizs Tiberiu să prezinte raportul? 

Primar: vom pune pe ordinea de zi a ședinței următoare. 

 În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ordinea de zi a ședinței 

care av avea loc la data de 21.11.2016, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

Domnul primar propune Raportul administratorului SC CRASNA SERV SRL cu 

privire la organizarea Zilelor Crasnei. 

 Alte discuții nefiind înscrise pe ordinea de zi, lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,          Secretar, 

   Torma Alexandru       Lazar Veturia 

 

 

 

 


