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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA 

CONSILIUL LOCAL 

Nr.2639/17.03.2017. 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 Încheiat azi, 17.03.2017 în ședința extraordinară a consiliului local Crasna, care a fost 

convocat de primar prin Dispoziția nr.221/13.03.2017. După efectuarea apelului nominal 

secretarul comunei constată că din totalul de 15 consilieri locali în funcție sunt prezenți 13 

consilieri fiind absent motivate doamna consilier Ozsvath Ilona (UDMR) și absent nemotivat 

domnul consilier Sălăjan Baniamin (EMNP – PPMT). În continuare supune spre aprobare 

procesul verbal al ședinței anterioare care se aprobă în unanimitate de voturi, apoi dă cuvîntul 

domnului primar pentru prezentarea ordinii de zi. 

Domnul primar Bogya Miklos prezintă spre aprobare următoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale a obiectivului de  investiții ”Grădinița cu 

program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

Se supune la vot ordinea de zi prezentată și se aprobă în unanimitate de voturi. 

În continuare președintele de ședință domnul Kovacs Istvan preia conducerea lucrărilor 

ședinței. 

1. Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii 

totale a obiectivului de investiții ”Grădinița cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna 

Crasna, județul Sălaj” 

Domnul primar prezintă expunerea de otive. În completare artă că: am depus două cereri pe 

PNDL, unul pentru asfaltare străzi și pod nou și unul pentru grădinița cu program prelungit, 

pentru completarea documentației este necesară și aprobarea valorii proiectului prin hotărâre 

de consiliu local. Proiectul este făcut în anul 2008 și a trebuit refăcut devizul. Noi trebuie să 

trimitem anexa 3 și HCL la București, după selectare se va trimite și proiectul, sperăm că va 

intra pentru finanțare. Sunt peste 2000 de proiecte depuse. 

Torma Alexandru: s-a depus proiectul mic sau mare? 

Primar: proiectul mare cu două etaje. Pe partea educațională pînă acum nu a fost posibil 

depunere de proiect pe PNDL. Majoritatea primăriilor au depus pentru drum, apă, canalizare, 

sperăm că vom obține finanțare, și guvernul a spus că va sprijini educația. 

Sîrac Constantin: este prioritară pentru guvern sprijinirea educației. 

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.17 din data de 17.03.2017 

privind aprobarea valorii totale a obiectivului de  investiții ”Grădinița cu program prelungit, 

localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”. 

2.Diverse. 

Kovacs Istvan: Informează consiliul local despre faptul că prin Biserica Reformată Crasna s-a 

obținut finanțare pentru construirea unei grădiniție și creșe cu program prelungit. În aprilie 

semnăm contractual, Va fi o clădire care va acomoda 4 grupe de grădiniță și 2 grupe de creșă. 

Este în grădina parohiei, valoare investiției este de 600.000 euro. 
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Primar: consider că finanțarea pentru această grădiniță va fi mai repede și vom trimite copii 

acolo de la grădinița IAS. Și la grădinița cu program normal se va recompartimenta clădirea. 

Este nevoie de clădire pentru viitor. 

Bodizs Zoltan: Sunt peste 160 de copii la grădiniță. Clădirile sunt necesare. 

Sîrca Constantin: oamenii din primărie în continuare lucrează la personae fizice, roagă 

domnul primar să ia măsuri. 

Torma Alexandru:  cei de la Electrica au făcut lucrări la vie, și au făcut un chef, băieții au fost 

chemați să facă de mîncare, nu au lucrat. Atît a fost tot. 

Bodizs Zoltan: au fost și alte chefuri organizate și de poliție, atunci nu a fost problemă? 

Primar: s-a dat răspunsul la întrebare. 

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

care va avea loc la data de 21.03.2017, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei 

Crasna pe anul 2017. 

 Alte propuneri nefiind se supune la vot propunerea făcută și se aporbă în unanimitate 

de voturi. 

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

 

 

Președinte de ședință,      Secretar, 

Kovacs Istvan              Lazar Veturia   

 


