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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
NR.10440/24.11.2016.

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 24.11.2016 în ședința ordinară a consiliului local Crasna, care a fost
convocat de primar prin dispoziția nr.546/17.11.2016 a primarului. 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 în unanimitate de voturi.
În continuare dă cuvântul domnului primar Bogya Miklos care prezintă spre aprobare
ordinea de zi a ședinței cu completări:
1. Raportul administratorului SC CRASNA SERV SRL cu privire la organizarea Zilelor
Crasnei
Prezintă:Bodizs Tiberiu – administrator
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul
2016
Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector, compartiment contabilitate
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, a
tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat
al comunei Crasna
Prezintă: Kovacs Marta – Ildiko – inspector, compartiment impozite și taxe locale
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activităţile prestate
de SC CRASNA SERV SRL
Prezintă:Bodizs Tiberiu – administrator
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor
nerambursabile alocate din bugetul local pentru activități non profit de interes local.
Prezintă: Bogya Miklos - primar
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență
și reprezentare juridică
Prezintă: Bogya Miklos - primar
7. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Kovacs
Varvara şi Kovacs Levente-Csaba a suprafeţei de 250 mp teren proprietatea Statului
Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.1454, jud. Sălaj
Prezintă: Hosu Aurel – inspector fond funciar
8. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietatea numitei Szasz
Iolanda și Szasz Alexandru a suprafeței de 250 mp teren proprietatea Statului Român,
situat în intravilanul loc. Crasna nr.1638, jud. Sălaj
Prezintă: Hosu Aurel – inspector, compartiment fond funciar
Completare la ordinea de zi:
9- Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din
cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna
Prezintă: Bogya Miklos - primar
10- Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume pentru Parohia Reformată Ratin
Prezintă: Bogya Miklos - primar
11-Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
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Prezintă: Lazar Veturia- secretar
12.Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi 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 cu privire la organizarea Zilelor Crasnei.
Domnul Bodizs TIberiu prezintă raportul. Se trece la discuții.
Sîrca Constantin: la alimente 16000 lei, prezentați ce ați luat în mare.
Bodizs Tiberiu: alimente, calculați că de vineri, sâmbătă, duminică câte mese și câte persoane
au luat masa. S-a luat vițelul cu 430 lei.
Sîrca Constantin: s-a făcut licitație ?
Primar: cheltuiala s-a încadrat la achiziția directă, nu trebuie licitație pentru cumpărare de vițel.
Sîrca Constantin: de la cine s-a luat berea și la cine s-a dat, cum s-a făcut masa?
Bodizs Tiberiu: propun ca în viitor să se dea la altcineva organizarea zilelor Crasnei. Domnul
Sîrca Constantin știe foarte bine pe toate dar totuși nu știe multe lucruri. La cei cu atelaje s-a
dat bere, comisia de organizare a făcut propunerile.
Primar: este foarte ușor să criticați, dar câți ați fost la întâlnire din timpul verii pentru
organizarea Zilelor Crasnei?
Torma Alexandru: acuzați pe cineva că a mers acasă cu banii?
Kovacs Istvan: a fost o întrebare simplă, pe ce s-au cheltuit banii, dacă ar fi primit răspunsul
nu ne-am fi certat.
Kiss Istvan: să punem punct la acest subiect. 500 de oameni au mâncat, calculați cam cât costă
o masă. Eu mă bucur că am reușit cu 16000 lei. Greșeala a fost că nu este adusă factura la
ședință. Să nu ne certăm.
Kovacs Istvan: de ce ne certăm? Și noi la biserică am avut festivitate cu multe persoane și noi
mergem cu dare de seamă în fața consiliului. Cu ce începem: câți au luat parte, ce au mâncat,
băut, sponsorizarea, cafea cu cât și de unde s-a luat. După aia se trece la întrebări. De aia ne
certăm că nu au fost prezentate detaliile. Dacă ar fi fost prezentate așa, puțin mai în detaliu nu
ar fi întrebări.
Bodizs Tiberiu: fac o copie de pe fiecare document și vă pun la dispoziție.
Sîrca Constntin: să fie pus un pod la drumul Csonkas.
Torma Alexandru: mergem împreună și vedem.
2. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016
Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. Se trece la discuții.
Sîrca Constantin: care sunt drumurile, cei 47 mii la ce se referă?
Primar: prezintă tronsoanele de drumuri pentru întreținere pe timp de iarnă și firmele cu care
s-a contractat. Arată că suma este până la sfârșitul anului, sunt sume primite de la județ trebuie
să cuprindem în 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.131 din data de
24.11.2016 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016.
3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2017, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului
public şi privat al comunei Crasna
Doamna Kovacs Marta prezintă raportul. Se trece la discuții.
Primar: propune scăderea taxei pentru baruri și restaurante la suma de 200 lei până la 500 mp
și 1000 lei peste 500 mp.
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Pop Aurel: să nu se mărească taxa de salubrizare.
Primar: este de acord și propune ca taxa de salubrizare să se menține la nivelul existent.
Sîrca Constantin: se poate acorda bonificație până la 10 % și la noi era de 5 %, să fie și la noi
ca la alte comune. Primăria încasează mai mult până în martie și are la dispoziție sumele cu
care se poate lucra. La tarife cu piața agroalimentară nu este prevăzut intrarea la piață și cei
care plătesc masă plătesc 5 lei/mp/lună și cei care nu au masă plătesc 10 lei/mp pe zi. Nu este
corect, pentru teren să fie mai mult decât pentru masă. Adresează o interpelare când s-a dat
hotărârea consiliului local ca SC CRASNA SERV SRL să taxeze la piață și unde au intrat banii.
Autovehiculele înregistrate la noi este la maxim să fie la minim.
Primar: referitor la intrarea în piață pentru aprovizionare între orele 7-8 să fie liberă fără taxă
și numai cei care stau cu mașina în piață să fie taxat. Propune majorarea taxei de intrare în obor
cu TIR la suma de 30 de lei și taxa pentru folosirea rampei de încărcare/descărcare stabilirea la
30 de lei.
Sîrca Constantin: la colectare deșeuri la persoane juridice cine stabilește cât este cantitatea? Ar
fi mai bine stabilit în sumă fixă și pentru persoane juridice.
Primar: deocamdată nu vom modifica taxa la salubrizare. Orice societate va fi tot pe mc va
colecta.
Nyeste Arpad: șoferul pe bază de AVIZ la fața locului când va face colectarea.
Sîrca Constantin: încurajăm să aruncăm gunoiul în altă parte!
Torma Alexandru: fiecare societate are contract.
Se supun la vot amendamentele propuse de primar și se aprobă în unanimitate de voturi.
Se supune la vot modificarea bonificație și se aprobă în unanimitate de voturi.
Sîrca Constantin: să nu se lase firmele la mese!
Nyeste Arpad: se vorbește în neștiință de cauză, firmele plătesc diferențiat.
Sîrca Constantin: propune la masă să nu se dea loc la societăți să fie 5 lei/lună sau 10 lei/zi.
Bodizs Tiberiu: este o regulă în piață că nu noi stabilim, sunt societăți care trebuie să pună
produsele pe masă. Oricum producătorii locali nu acoperă toată piața și ce este disponibil se
dă pentru altele.
Primar: sumele nu se modifică, se va specifica mai detaliat.
Bodizs Tiberiu: nu este ușor de stabilit la taxe. Nu puteți spune că de când CRASNA SERV
încasează au crescut veniturile cu 300%, s-a folosit pentru întreținerea societății, la utilaje.
Kovacs Istvan: propunerea este să clarificăm pentru noi înșine mai mult. Este numai pentru
transparență. Dăm 5 lei pentru masă cu acoperiș și 10 lei la care nu dăm nimic. Ori încurajăm
să ocupe toate mesele, sau ridicăm și pentru alții.
Kiss Istvan: cei care vând la masă vând în fiecare zi de marți.
Sîrca Constantin: sunt care vin cu pomi fructiferi și vin tot anul, cel care vinde pe masă are 6
lei/mp/lună și 10 lei/zi.
Sălăjan Beniamin: eu fac piața nu sunt de acord să fiu taxat cu același taxă.
Kovacs Istvan: să dăm mesele în prioritate.
Sălăjan Beniamin: să nu se subînchirieze la alții. Să nu transfere masa la alții din Arad. Trebuie
protejate producătorii locali.
Bodizs Tiberiu: au fost câteva cazuri când au cumpărat masa cu produse de la femei.
Sîrca Constantin: dacă este hotărâre de consiliu local că veceul din piață este veceu public?
Cînd a fost aprobat programul?
Primar: doriți construirea unui veceu public? Construcția este în domeniul public al comunei.
Acum suntem aici să aprobăm taxa.
Vincze Alexandru: și trebuie calculat și întreținerea veceului public, dezinfectantul, hârtia
igienică costă bani și un om care efectuează munca.
Kovacs Istvan : propunerea este de un leu.
Sălăjan Beniamin: la Zalău este program și aici așa ar trebui să fie.
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Bodizs Tiberiu: taxăm, trebuie să asigur o femeie la curățenie, să cumpărăm dezinfectante.
Se supune la vot și se aprobă stabilirea taxei la 1 lei cu 13 voturi pentru, un vot împotrivă
(Sîrca Constantin) și o abținere (Sălăjan Beniamin).
Sălăjan Beniamin: este prea mare taxa de pază, față de munca depusă.
Kiss Istvan: nu cunoști cauza, nu ești informat bine.
Pap Sandor: câte paze sunt angajate?
Primar: nu este de acord cu micșorarea taxei la pază, dacă tot micșorăm taxele nu vom avea
acoperire bugetară. Dacă nu își fac munca cum trebuie vor fi controlați se va discuta cu
directorul firmei de pază.
Vincze Alexandru: mâine este ședință cu ei.
Bread Șetfan: după cât a observat are dreptate Sălăjan, primăria Crasna nu are treabă, ei asigură
paza obștească. Trebuie mai sever controlați.
Se supune la vot reducerea sumei la pază și se respinge cu două voturi pentru, 12 voturi
împotrivă și 1 abținere (Sîrca Constantin).
Pap Sandor: cu căminul cultural.
Kiss Istvan: Sunteți împotriva reducerii taxei, vesela nu se plătește separat, vă rog să corectați
și pe facebook.
Ppa Sandor: de ce nu putem scădea taxa la Căminul Cultural la 200 de lei, cei din Crasna sunt
mai bogați decât cei din Ratin?
Vincze Alexandru: la Crasna sunt angajați, este căldură. Este foarte bine, să dați și soluție din
ce se întreține căminul. Nici nu s-a făcut închiriere pentru nunți în 35 de ani, nu s-a dat căminul
la nimeni, era interzis. Nici acum nu este prea corect că se dă.
Kiss Istvan: cred că problema este că e în domeniul comunei, dacă ar fi o persoană fizică care
ar da pentru nunți nu ar fi problemă, se dau 3000 lei, pentru fotografii, 2500 lei pentru decorații
și numai sala este scumpă, când s-a folosit de joi până duminică după masa, 4 zile.
Sălăjan Beniamin: dacă închiriază o sală de nuntă nu se compară cu condițiile din cămin. Mulți
se plâng că nu au bani suficienți pentru închiriere.
Torma Alexandru: dacă ține un eveniment până la 6 ore poate plăti 500 lei.
Primar: cu mai mult de 25% nu putem merge. Undeva trebuie să gândești, lași căminul 4 zile
pe mâna omului. De acum încolo se va preda de vineri dimineața de la 8 până duminică după
masa.
Se supune la vot propunerea de 1500 lei pentru căminul cultural din Crasna și se aprobă
cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Pap Sandor și Sălăjan Beniamin)
Primar: propune menținerea zonării comunei.
Sălăjan Beniamin: are 10 ha pe care nu poate folosi din cauza țiganilor. Să se modifice zona.
Secretar: zonarea se stabilește în funcție de categoria de folosință și fertilitatea solului nu în
funcție de vecinii terenului.
Se supune la vot și se aprobă menținerea zonării cu 13 voturi pentru și 2 voturi împotrivă
(Pap Sandor și Sălăjan Beniamin).
Primar: La taxa de coșărit ne-am gândit că este preventiv pentru cetățeni. Nu este obligatoriu,
cine dorește poate apela pentru efectuarea serviciului, sunt doi oameni calificați la CRASNA
SERV.
Se supune la vot tariful de coșărit și se aprobă în unanimitate de voturi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele însușite și se aprobă cu 14
voturi pentru și 1 vot împotrivă (Sălăjan Beniamin -EMNP – PPMT).
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.132 din data de
24.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor şi
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chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al
comunei Crasna .
4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor
pentru activităţile prestate de SC CRASNA SERV SRL.
Domnul Bodizs Tiberiu prezintă raportul.
Sîrca Constantin: sunt tarife exagerate. Zilierii vin cu prețuri mult mai mici.
Bodizs Tiberiu: zilierii nu plătesc contribuțiile la stat. Trebuie să achităm salariile,
echipamentele, să întreținem utilajele.
Primar: doar manopera va fi modificată cu salariul minim. Cu privire la taxa de salubrizare
acesta se respinge. Nu vom stabili în această ședință.
Sălăjan Beniamin: a urmărit tarifele. Nu este motiv real să se modifice tarifele, dacă contractăm
o altă firmă ar fi mai bine. Cei de la CRASNA SERV nici nu au oameni calificați.
Bodizs Tiberiu: avem oameni calificați, nu cunoașteți situația reală.
Sîrca Constantin: semănat gazon este trecut de două ori, toaletare arbori și apare tăiere crengi.
Nu se poate jongla cu așa ceva. Sunt multe, pus gresie, faianță 60 de lei/mp. Nu se vede
închirierea autoturismului de la Crasna Serv. Altă firmă ar face cu preț mai mic. La drumul
extravilan de la Csonkas nu s-a făcut un pod. Cer procesele verbale în care comisia a aprobat
recepția. Se spală banii prin Crasna Serv!
Bodizs Tiberiu: unde avem tasate drumurile, avem contract cu Inserco pentru utilaj. Trebuie
reținut că 20 % din sume se plătește la stat.
Sîrac Conmstantin: dacă n-ar fi firma asta primăria nu ar trebui să dea 20% mai mult. Nici o
altă comună nu are societate. Închirierea autoturismului unde este cu care vă plimbați!?
Bodizs Tiberiu: Sunteți rău informat, atât știe domnul Sîrca că umblu cu mașina, dar nu știe că
de două luni umblu cu mașina personală. Dacă considerați că am făcut ceva rău să mă dați în
judecată!
Sîrca Constrantin: nu este de acord cu taxele propuse de Crasna Serv.
Nyeste Arpad: am fost la Citadin, am luat prețurile de la ei.
Pap Sandor: sunt prețuri practicate la București.
Sălăjan Beniamin: nu avem trotuare și străzi și trebuie să plătim 20% TVA. Să se facă lucrările
de PFA.
Sîrca Consatntin: să vină cu prețurile cu care practică alte firme.
Bodizs Tiberiu: atunci să vină altă firmă din altă localitate, și muncitorii și familiile lor să
rămână fără salariu.
Breda Ștefan: am ascultat ambele tabere, am fost în ședință de comisie. Lăsați mai ușor, nu
suntem în război unii cu alții.
Kiss Istvan: sunt niște probleme, vreți să se închidă firma, să luați pâinea de la 24 de familii?
Să vină altă firmă?
Sîrca Constantin: nu este de acord. Să treacă muncitorii la primărie și să se desființeze
societatea.
Secretar: numărul maxim de posturi pentru comuna Crasna este comunicat de Instituția
Prefectului și este limitat în funcție de numărul de locuitori. Acum avem dreptul la 58 de
posturi.
Sîrca Constantin: ordonanța lui Boc s-a abrogat!
Secretar: ordonanța de urgență 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, nu s-a
abrogat.
Kiss Istvan: Domnilor, au pus o serie de lucrări, acestea nu au fost facturate: gresie, faianță.
Sunt niște chestii care trebuie revizuite, dar nu avem altă șansă decât să avem o colaborare cu
CRASNA SERV.
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Dimeny Alexandru: la înființarea firmei, codul CAEN, poate ne derutează. Este un rău necesar.
Cineva trebuie să facă, sunt pentru ca să fie făcut de oamenii din Crasna, poate că îi apucăm
mai ușor dacă sunt de aici. Ce trebuie schimbat, să schimbăm.
Pop Aurel: la Marin oamenii au fost mulțumiți de lucrare.
Sîrca Constantin: nu am cerut desființarea, am cerut scăderea prețurilor.
Primar: domnul consilier Sîrca Constantin ne cereți să vă punem la dispoziție tot feluri de
documente, credeți-mă că suntem controlați de ”n” organe.
Sîrca Constantin: în termen de 10 zile să mi le dați!
Primar: consilierii sunt organe deliberative nu organ de control al primăriei.
Bodizs Tiberiu: Tarifele sunt făcute de specialiștii din Zalău, este fundamentat tot.
Sălăjan Beniamin: este simplu ce trebuie să decidem, dacă dăm 1 miliard TVA sau facem din
ea trotuar. Trebuie găsită altă soluție. Dacă găsim altă firmă să lucreze.
Primar: nu înțelegeți despre ce este vorba.
Pop Aurel: nu înțelegeți, așteptăm să vină de la București să ne facă lucrările și să îi dăm afară
pe cei de la CRASNA SERV.
Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre cu excepția tarifelor pentru
colectarea deșeurilor și se aprobă cu 13 voturi pentru, și 3 voturi împotrivă (Sălăjan Beniamin
-EMNP – PPMT, Pap Sandor - EMNP – PPMT, Sîrca Constantin – PNL).
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.133 din data de
24.11.2016 privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru activitățile prestate de SC
CRASNA SERV SRL.
Nyeste Arpad: din aprilie s-a modificat taxa de depozitare și primăria plătește diferența.
Noi din aprilie până în octombrie am facturat pe Primărie. Astfel, dacă nu sunteți de acord cu
modificarea taxei pentru colectarea deșeurilor tot primăria va trebui să plătească diferența. Până
acum firmele au fost împărțite în trei categorii, dar consider că nu este corect ca de la magazin
să duc mizeria pentru 180 lei și sunt familii care plătesc peste 200 de lei. Solicit să se
consemneze faptul că nu s-a aprobat de consiliu local majorarea tarifelor la colectarea
deșeurilor, va veni curtea de conturi și suma se va imputa de la consilieri.
Sîrca Constantin: dacă nu vreți să colectați la suma asta atunci vine altă firmă și colectează ca
la Sărmășag.
Torma Alexandru: problema este la nivelul Consiliului Județean.
Primar: Toți consilerii au înțeles despre ce este vorba că diferența se suportă de primărie. Este
obligatorie să depozităm acolo.
5.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind
regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul local pentru activități non profit 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.134 din data de
24.11.2016 hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor
nerambursabile alocate din bugetul local pentru activități non profit de interes local.
6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de
consultanță, asistență și reprezentare juridică.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții.
Sîrca Constantin: de ce nu se face contract cu o casă de avocatură? Se știe cu cine se va încheia
și la ce preț?
Primar: cu domnul Ciupe Stelian suntem în discuții la suma de 700 lei lunar. Casa de avocatură
nu ar fi acceptat contractul la suma asta mică.
Kiss Istvan: pe ce domenii avem procese?
Secretar: pe fond funciar, civil cu câțiva asistenți personali.
6

Intern

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.135 din data de
24.11.2016 privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și
reprezentare juridică.
7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în
proprietatea numiților Kovacs Varvara şi Kovacs Levente-Csaba a suprafeţei de 250 mp teren
proprietatea Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.1454, jud. Sălaj.
Domnul Hosu Aurel prezintă raportul. Se trece la discuții.
Kiss Istvan: sunt multe cazuri din acesta?
Hosu Aurel: Prin Ordinul Prefectului la propunerea primăriei s-au aprobat deja multe, sunt
care nu au venit cu actele la termenul respectiv.
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.136 din data de
24.11.2016 privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Kovacs Varvara şi
Kovacs Levente-Csaba a suprafeţei de 250 mp teren proprietatea Statului Român, situat
în intravilanul loc. Crasna nr.1454, jud. Sălaj.
8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în
proprietatea numitei Szasz Iolanda și Szasz Alexandru a suprafeței de 250 mp teren proprietatea
Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.1638, jud. Sălaj
Domnul Hosu Aurel 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.137 din data de
24.11.2016 privind propunerea de atribuire în proprietatea numitei Szasz Iolanda și
Szasz Alexandru a suprafeței de 250 mp teren proprietatea Statului Român, situat în
intravilanul loc. Crasna nr.1638, jud. Sălaj.
9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli
de deplasare al elevilor din cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții.
Ozsvath Ilona: au luat locul I, au luat bronz la concursul Intercarpatic. Sunt niște rezultate
frumoase, merită acești copii sprijinul nostru, aduc rezultate meritorii.
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.138 din data de
24.11.2016 privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din
cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna.
10.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume pentru Parohia
Reformată Ratin
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.139 din data de
24.11.2016 privind aprobarea unei sume pentru Parohia Reformată Ratin.
11. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
pentru următoarele trei luni.
Secretarul prezintă raportul. Se trece la propuneri.
Vincze Alexandru propune pe domnul Kiss Istvan. Alte propuneri nefiind se supune la vot și
se aprobă în unanimitate de voturi.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.140 din data de
24.11.2016 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.
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În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ordinea de zi a ședinței
următoare care va avea loc la data de 19.12.2016 orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului
local. Domnul primar propune proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei
Crasna pe anul 2016.
Alte propuneri nefiind se supune la vot 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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