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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
Nr.1342/21.02.2017.

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 21.02.2017 în ședința ordinară a consiliului local Crasna, care a fost
convocat de primar prin Dispoziția nr.101/14.02.2017. 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 14, fiind absent nemotivat domnul consilier Pop Aurel (PSD)
apoi declară constituirea legală a ședinței. În continuare supune spre aprobare procesul verbal
al ședinței anterioare care se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere Sălăjan Beniamin (EMNP
– PPMT) fiind absent la ședința anterioară.
În continuare dă cuvântul domnului primar Bogya Miklos care prezintă spre aprobare
ordinea de zi a ședinței:
1. Proiect de hotărâre privind luare act de demisia unui consilier local şi vacantare a unui
post de consilier local
Prezintă: Lazar Veturia- secretar
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Bodizs Zoltan
din partea U.D.M.R.
Prezintă: Lazar Veturia- secretar
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care
contravenienții vor presta activități în folosul comunității
Prezintă: Bogya Miklos – primar.
4. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Szigyarto
Alexandru și Solyom Maria a suprafeței de 250 mp teren proprietatea Statului Român,
situat în intravilanul loc. Crasna nr.228, jud. Sălaj
Prezintă: Hosu Aurel – inspector compartiment fond funciar;
5. Proiect de hotărâre privind completarea regulamentului de organizare și funcționare a
pieței agroalimentare.
Prezintă: Bogya Miklos – primar;
6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Prezintă: Lazar Veturia – secretar
Completare la ordinea de zi:
7. Proiect de hotărâre Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de
administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna
Prezintă: Lazar Veturia - secretar
8. Diverse.
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 luare act de demisia
unui consilier local şi vacantare a unui post de consilier local.
Secretarul prezintă referatul constatator cu privire la demisia domnului consilier Vincze
Alexandru din partea UDMR și vacantarea unui loc de consilier local. În continuare se trece la
discuții.
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Sălăjan Beniamin: felicită noul administrator public al comunei și este bucuros că și ceilalți
colegi și-au dat seama că domnul Vincze Alexandru este un om valoros, este sigur că va
desfășura activitate bună și va demonstra bunătate.
Kiss Istvan: urează domnului Vincze Alexandru succes în continuare.
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.10 din data de
21.02.2017 privind luare act de demisia unui consilier local şi vacantare a unui post de
consilier local.
2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
local a d-lui Bodizs Zoltan din partea U.D.M.R.
Președintele comisie de validare prezintă procesul verbal de validare. Se trece la discuții.
Pap Sandor: nu este incompatibil dacă lucrează la școală?
Primar: și doamna profesor Ozsvath Ilona și Kocsis Eva tot la școală lucrează. Nu este
incompatibil.
Sârca Constantin: La SC CRASNA SERV este director fratele său.
Secretar: potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea
hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul
al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
Dacă vreunul dintre consilieri se află în această situație are obligația să se abțină de la vot.
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.11 din data de
21.02.2017 privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Bodizs Zoltan din
partea U.D.M.R.
În continuare urmează depunerea jurământului consilierului Bodizs Zoltan.
Secretarul comunei roagă asistenţa să se ridice și dă citire textului jurământului, după
care consilierul validat, pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie și pronunţă
cuvântul “JUR” şi semnează jurământul de credinţă (în două exemplare).
3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor
publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității
Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții.
Sîrca Constantin: propune amendamentul să nu se efectueze muncă la piață și obor deoarece
întreținerea acestora este delegată la SC CRASNA SERV SRL. Noi nu avem dreptul să
transformăm contravențiile.
Primar: Nu le transformăm noi, este de competența instanței de judecată cu acordul persoanei
în cauză, noi stabilim numai domeniile unde se vor efectua orele în folosul comunității.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de domnul Sîrca
Constantin și se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere (Sălăjan Beniamin EMNP – PPMT).
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.12 din data de
21.02.2017 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții
vor presta activități în folosul comunității.
4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în
proprietatea numiților Szigyarto Alexandru și Solyom Maria a suprafeței de 250 mp teren
proprietatea Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.228, 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.13 din data de
21.02.2017 privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Szigyarto
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Alexandru și Solyom Maria a suprafeței de 250 mp teren proprietatea Statului Român,
situat în intravilanul loc. Crasna nr.228, jud. Sălaj.
5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind completarea regulamentului de
organizare și funcționare a pieței agroalimentare.
Primarul 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.14 din data de
21.02.2017 privind completarea regulamentului de organizare și funcționare a pieței
agroalimentare.
6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
pentru următoarele trei luni.
Secretara comunei prezintă raportul. Se solicită propuneri.
Domnul Breda Ștefan propune pe domnul Kovacs Istvan.
Alte propuneri nefiind se supune la vot propunerea făcută și se aprobă în unanimitate
de voturi.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.15 din data de
21.02.2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.
7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului
local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna.
Secretara comunei prezintă raportul. Se solicită propuneri.
Kiss Istvan.: spune că a fost în consiliul de administrație a școlii și propune să rămână celelate
două persoane care sunt cadre didactice. Propune de doamna Ozsvath Ilona.
Kiss Ludovic propune pe doamna Kovacs Eva.
Alte propuneri nefiind se supun la vot propunerile făcute și se aprobă în unanimitate de
voturi.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.16 din data de
21.02.2017 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de
administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna.
6. Diverse.
Primar: vinerea trecută a fost adoptat bugetul de stat. Pentru ședința următoare în care se va
discuta bugetul, vă rog să veniți cu propuneri pentru buget. Eu am cîteva propuneri, tot ce
depinde de activitatea noastră să realizăm. Banii care vor fi alocați pe proiecte sunt foarte mari,
avem o cotă parte serioasă de 10 miliarde la canalizare. Cu SC TIM CONSTRUCȚII am avut
o întâlnire și la Fondul de Mediu. Au mai rămas de executat subtraversările, racordările, la
Marin vom avea lucrări mai serioase. Cotă parte a Comunei este și extinderea energiei electrice.
Trimitem adrese de solicitare pentru ajutoare de finanțare, dar nu putem fi siguri că și primim.
O altă problemă reprezintă câinii vagabonzi. Trebuie construit un adăpost. La Căminul Cultural
vom amenaja o bucătărie, care să fie corespunzătoare din toate punctele de vedere. Dacă aveți
alte propuneri, asfaltarea străzilor este pregătit, ghidul consultativ a apărut, hotărârea de
consiliu local pe care l-am adoptat anul trecut este OK.
Sîrca Constantin: bugetul să fie mai real, să nu se dea atâțea bani la SC CRASNA SERV.
Primar: la SC CRASNA SERV trebuie regândită activitatea.
Sîrca Constantin: măturatul cu cei de la 416 să nu fie trecut la SC CRASNA SERV. La străzi
să se pună criblură nu refuz de ciur. Oamenii așteaptă infrastructură. Parcări nu mai sunt,
trebuie amenajate parcări și stabilit taxă de parcare.
Kiss Istvan: problema parcărilor este numai marți.
Sîrca Constantin: la Csonkas nu s-a putut urca, nu s-a pus podul.
Primar: s-a rezolvat podul.
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Sîrca Constantin: în 2010 la SC CRASNA SERV au fost date prin încredințare directă anumite
lucrări, nu avea voie să facă alte lucrări. Din 2016 s-a modificat legea. Dacă nu se va face nimic
la SC CRASNA SERV, va merge la media centrală.
Ozsvath Ilona: mulțumește celor care au venit la gala copiilor. Propune să se prevadă în buget
sumă pentru a motiva elevii care aduc performanță la sport, teatru, dans. Etajul școlii trebuie
reparat.
Primar: proiectul este câștigat pentru școală și grădiniță pe program național. Va începe în
curând lucrarea.
Ozsvath Ilona: trebuie recondiționate parcurile, băncile să fie vopsite, se distrug, ne arată lumea
cu degetul.
Primar: am discutat, trebuie făcut.
Kiss Istvan: Acum doi ani am oferit din indeminizația noastră de consilier local, suma de bani
pentru excursia copiilor cu rezultate deosebite.
Sălăjan Beniamin: interesul este să ne îndreptăm către învățământ. Să se asigure materiale
pentru cei de la ateliere. Este un băiat care nu știe să prindă un șurub și este obligat să facă
opțional limba maghiară, deoarece în față nu iese ora. Maistrul trebuie să prezinte chiar și pe
youtube material didactic.
Kiss Istvan: Noi nu suntem cu atribuții în această privință.
Sălăjan Beniamin: sunt mai mulți doritori să facă sport, să fie mărit grupul sportiv.
Filip Ioan: drumul județean care traversează Huseniul este cu multe probleme, șanțurile laterale
sunt colmatate. Sunt diverse sesizări, greu de făcut față etniei romilor. În cele mai critice puncte
să facem ceva cu caterpilarul.
Primar: vom merge mîine cu caterpialrul și vom face.
Filip Ioan: materialele depozitate pe pășune prezintă pericol pentru animale. Să fie atenționați
cei în cauză să elibereze domeniul public.
Primar: solicită sprijinul delegatului sătesc pentru identificarea persoanelor.
Filip Ioan: Ghile Petru s-a dus cu caterpilarul a adunat pămîntul în șanțul betonat. A acoperit
un bun plătit din bani publici. Pentru satul Huseni solicită aducțiunea de apă potabilă, și
canalizare, respectiv reparații la Căminul Cultural.
Viceprimar: se dezgheață și facem.
Primar: avem proiect pentru reabilitarea căminului cultural din Huseni.
Pap Sandor: propune ca str. Fântânilor să fie deschisă spre str. Panoramei, și să fie aduse
utilitățile publice apă, canalizare, curent electric să nu fie plătit de cetățeni.
Viceprimar: pe ternului cui? Acolo sunt terentui private. Probleme asemănătoare au fost
discutate și nu au fost cetățenii de acord, trebuie să doneze pentru primărie bucata de teren.
Kiss Istvan: au mai fost discuții și pe altă străzi și 50% nu au fost de acord.
Pap Sandor: aduce listă cu semnătura cetățenilor.
Sîrca Constantin: după aceea se poate merge la notar.
Kiss Istvan: propunerea este foarte bună, nu se poate realiza decât după ce fiecare are actele de
proprietate în regulă.
Pap Sandor: în spatele Matului trebuie făcut proiect pentru pod.
Primar: s-au făcut demersuri.
Viceprimar: prin C.N.I se face.
Primar: în zona Kishosszu ar fi bine să avem legătură la str. Alszeg, ceea ce este important că
fiecare proiect prevede ca lucrarea să fie făcută numai pe domeniul public.
Bodizs Zoltan: mulțumește pentru susținere. Elevul care nu știe să prindă o șurubelniță nu are
voință. Ceilalți sunt cu diplomă și angajați la societăți.
Pap Sandor: primăria poate cumpăra teren?
Primar: Numai dacă este motivată cumpărarea. Curtea de conturi și întreabă de ce s-a cumpărat
teren.
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Pap Sandor: să se cumpere de la Lengyel pentru construire de hotel și ștrand. Dacă primăria a
plătiti la Crasna Serv aproape 8 miliarde de lei până acum, nici investiția nu va costa mai mult.
Să aibă tinerii un viitor, să lucreze acasă și nu fie nevoiți să meargă în străinătate.
Viceprimar: când a vrut să vândă teren doamna Incze a donat teren pentru drum în favoarea
comunei.
Primar: în continuare propune consiliului local acordarea calificativului foarte bine pentru
secretarul comunei deoarece a îndeplinit obiectivele și criteriile de performanță.
Ozsvath Ilona:apreciază în mod pozitiv activitatea secretarului, îi urează multă sănătate și
răbdare cu consilierii.
Se supune la vot acordarea calificativului foarte bine secretarului comunei și se aprobă
în unanimitate de voturi.
Secretar: mulțumește și informează consilierii locali că până la sfârșitul lunii martie
trebuie să-și depună raportul de activitate pe anul 2016.
În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ordinea de zi a ședinței
care va avea loc la data de 27.03.2017, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local.
Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei pe
anul 2017.
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,
Kiss Istvan

Secretar,
Lazar Veturia

