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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA 

CONSILIUL LOCAL 

Nr.115212/22.12.2016. 

 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 22.12.2016 în ședința extraordinară a consiliului local Crasna, care a fost 

convocat de primar prin Dispoziția nr.622/16.12.2016. 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 din totalul de 15 consilieri 

locali în funcție sunt prezenți 10 și sunt absenți nemotivați domnii consilieri: Kovacs Istvan 

(UDMR), Pap Sandor (EMNP – PPMT),  Pop Aurel (PSD), Sălăjan Beniamin (EMNP – 

PPMT) și Sîrca Constantin (PNL) 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 aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 

2016 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector, compartiment contabilitate 

2. Proiect de hotărâre privind reevaluarea valorilor de inventar aferente bunurilor 

proprietate publică a unității administrativ teritoriale Comuna Crasna, însușite prin 

hotărâri ale consiliului local Crasna, județul Sălaj. 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector, compartiment contabilitate 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru proiectul cu denumirea 

”Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna.” 

Prezintă: Bogya Miklos - primar 

4. Diverse.  

Alte completări 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 aprobarea rectificării 

bugetului Comunei Crasna pe anul 2016 

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

Primar: suma de 46 mii lei este cu destinație de la Consiliul județean Sălaj pentru lucrări de 

primă intervenție pe drmul județean 191 C Nușfalău - Crasna- Zalău, în cadrul căruia au fost 

efectuate lucrări la Ratin și Huseni. Suma de 32 mii este alocată pentru infrastructura locală, 

fiecare comună a primit aceeași sumă. 

 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.145 din data de 

22.12.2016 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2016. 

2. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind reevaluarea 

valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publică a unității administrativ teritoriale 

Comuna Crasna, însușite prin hotărâri ale consiliului local Crasna, județul Sălaj. 

Domana Nemeth Annamaria prezintă raportul. În continuare se trece la discuții. 
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Primar: la fiecare trei ani se face reevaluarea domeniului public, pe parcurs mai facem modificări care 

intervin. 

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.146 din data de 

22.12.2016 privind privind reevaluarea valorilor de inventar aferente bunurilor 

proprietate publică a unității administrativ teritoriale Comuna Crasna, însușite prin 

hotărâri ale consiliului local Crasna, județul Sălaj. 

3. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea unei 

sume pentru proiectul cu denumirea ”Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna.” 

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

Primar: pentru viitor vom încerca să atragem mai mulți copii din comuna noastră. 

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.147 din data de 

22.12.2016 privind alocarea unei sume pentru proiectul cu denumirea ”Promovarea 

sportului de performanță în comuna Crasna.” 

4.Diverse. 

Ozsvath Ilona: în urma Târgului de Crăciun și a Concertului de Crăciun s-a adunat o sumă 

foarte frumoasă, am făcut 90 de pachete cu alimente  cu 18 sortimente pentru persoane vîrstnice 

și nevoiași, respectiv 52 de pachete pentru copii. De la Biserica Baptistă a mai primit fiecare 

persoană în pachet o cutie de pantofi de la o Asociație, care conținea produse de igienă, 

rechizite, îmbrăcăminte. De la familia Gui am primit 1 kg miere de albine pentru fiecare pachet. 

În nici într-un an nu am reușit să facem asemenea pachete consistente. Pachetele au fost primite 

foarte bine. 

Primar. Mulțumește celor care s-au i9mplicat în acțiune, care a fost un real succes. Această 

manifestare trebuie să continue. Cei care ați fost pe teren și ați văzut în ce condiții trăiesc unele 

familii, este foarte trist. 

Ozsvath Ilona: am sprijinit 3 familii mai sărace, pentru două familii s-a cumpărat lemne de foc 

iar pentru o familie cu un copil bolnav care urmează să fie operat la rinichi, s-a acordat o sumă 

de bani. 

Primar: mulțumește consiliului local pentru buna colaborare pe tot parcursul anului, speră că 

anul viitor vor fi realizări mai multe, trebuie să avem o echipă bună pentru binele comunității, 

trebuie să lucrăm împreună. Urează An nou fericit tuturor. 

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

care va avea loc la data de 24 ianuarie 2016, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

Domnul primar propune Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a 

proiectului de stemă a 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,                   Secretar, 

       Kiss Istvan              Lazar Veturia 

 

 

 
 

 


