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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
NR.11.106/13.12.2016.

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 13.12.2016 în ședința ordinară a consiliului local Crasna, care a fost
convocat de primar prin dispoziția nr.605/06.12.2016 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:
1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.604/06.12.2016 privind
rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2016.
Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector, compartiment contabilitate
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul
2016
Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector, compartiment contabilitate
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar
din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna
Prezintă: Nagy Erika – director Spital de boli cronice Crasna
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a
Spitalului de boli cronice Crasna
Prezintă: Nagy Erika – director Spital de boli cronice Crasna
5. Diverse.
Alte propuneri nefiind se supune la vot ordinea de zi prezentată și se aprobă în
unanimitate de voturi.
În continuare președintele de ședință, domnul consilier Kiss Istvan preia conducerea
lucrărilor ședinței.
1. Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției
primarului nr.604/06.12.2016 privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2016.
Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. Apoi se trece la discuții.
Primar: sunt sume pentru asigurarea salariilor profesorilor, sume care nu au fost asigurate până
la finele anului.
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.141 din data de
13.12.2016 privind validarea Dispoziției primarului nr.604/06.12.2016 privind
rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2016.
2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
Comunei Crasna pe anul 2016
Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. Apoi se trece la discuții.
Primar: am primit 7,5 miliarde de lei, sumă din care majoritatea merge pentru asigurarea
drepturilor salariale ale asistenților personali și pentru indemnizațiile de însoțitor. Avem 66
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asistenți personali angajați. Restul sumelor sunt repartizate pentru funcționare, pentru
acoperirea cheltuielilor noastre.
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.142 din data de
13.12.2016 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016.
3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea casării de mijloace fixe
şi obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna.
Doamna Nagy Erika 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.143 din data de
13.12.2016 privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar din gestiunea
Spitalului de boli cronice Crasna.
4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de
organizare și funcționare a Spitalului de boli cronice Crasna
Doamna Nagy Erika prezintă raportul. Apoi se trece la discuții.
Kiss Istvan: cum stăm cu bolnavii? Se acoperă cheltuiala cu intrarea?
Nagy Erika: nu avem probleme, avem pacienți la secția paleativă din Zalău, din Cluj. La partea
de cronici este zonal. În legătură cu apa balneară informează consiliul local că la data de 25
octombrie a depus ultimul document la București la Agenția de autorizare, dar încă nu a primit
nici un răspuns.
Bread Ștefan: o felicită pe doamna director pentru activitatea desfășurată, arată că a fost de
mai multe ori la spital, fiind și membru în consiliu de administrație, bolnavii sunt foarte
mulțumiți, le place la spital, este curățenie exemplară, nu miroase nimic, mâncarea este foarte
bună personalul este amabil, spații călduroase, parcă am fi la pensiune nu la spital. Și curtea
este aranjată frumos.
Torma Alexandru: contractul cu Casa s-a încheiat?
Nagy Erika: avem încheiat contract până la sfârșitul anului, ulterior vom avea acte adiționale
cu finanțare. Așa a fost în fiecare an.
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.144 din data de
13.12.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului
de boli cronice Crasna.
5.Diverse.
Domnul primar informează consiliul local despre controlul efectuat de curtea de conturi, despre
deficiențele constate în raportul de audit și măsurile dispuse prin Decizia nr.38/2016.
Pop Aurel: dacă ne-au avertizat, să nu cumpărăm coroane, să nu aprobăm așa ceva. În legătura
cu pavazarea comunei pentru sărbători, au fost luate măsuri? Are rugămintea să fie pus și în
satele aparținătoare.
Primar: consider că avem destule cumpărate, să nu exagerăm, avem unde să cheltuim banii.
Începând de vineri începe Târgul de Crăciun, până atunci se va finaliza iluminatul festiv.
Kocsis Eva: târgul va fi organizat începând de vineri, vă așteptăm pe toți să cumpărați dulciuri
făcute de asociația femeilor din Crasna, sunt bomboane, prăjituri. Întregul venit va fi folosit în
scop caritabil.
Ozsvath Ilona: avem o listă cu 50 de elevi nevoiași din comună. Avem în vedere să
achiziționăm articole de îmbrăcăminte, dulciuri, citrice. La cei nevoiași vom pregăti pachete
cu alimente. Invită consilierii să vină și să ajute la această acțiune cu mașina proprie să
transporte pachetele împreună cu elevii. Și bisericile participă la această acțiune, care se face
din anul 1997.
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Kiss Istvan: mulțumește pentru tot efortul depus de luni de zile din partea asociației femeilor.
Torma Alexandru: stația de salvare a făcut ceva pentru personalul propriu?
Nagy Erika: ambulanța nu aparține de spital. Doresc să aducă ceva sistem de căsuțe. De 10 ani
nu au făcut nici o investiție, nu au introdus nici canalizarea. Spațiu nu avem unde să le dăm. Pe
terenul lor vor aduce ceva.
Primar: informează consiliul local, despre faptul că în această lună vom mai avea o ședință
extraordinară.
În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ordinea de zi a ședinței
următoare care va avea loc la data de 22.12.2016, orele 8,00.
Domnul primar propune proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe
anul 2016.
Alte propuneri nefiind se sup0une 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,
Kiss Istvan

Secretar,
Lazar Veturia
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