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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
Nr.2916/21.03.2017.

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 21.03.2017 în ședința ordinară a consiliului local Crasna, care a fost
convocat de primarul comunei prin Dispoziția nr.222/14.03.2017. 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 toți consilierii. 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. Raportul primarului cu privire la dezvoltarea economică şi socială a comunei Crasna
la sfârşitul anului 2016.
Prezintă: Bogya Miklos- primar;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2017.
Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al
SC CRASNA SERV SRL.
Prezintă: Todor Ildiko – contabil
Completare la ordinea de zi:
- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei CRASNA în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare a Infrastructurii Locale a Județului Sălaj
Prezintă: Lazar Veturia – secretar
- Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii consiliului local nr.133/24.11.2016
privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.
Prezintă: Bodizs Tiberiu – director SC CRASNA SERV SRL;
- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii consiliului local nr.132/24.11.2016
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: Bogya Miklos- primar;
- Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi 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: Raportul primarului cu privire la dezvoltarea
economică şi socială a comunei Crasna la sfârşitul anului 2016.
Domnul primar prezintă conținutul raportul. Discuții nu sunt.
2. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului Comunei Crasna pe anul 2017.
Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. În continuare se trece la discuții.
Primar: în momentul de față nu avem contractate noi proiecte, în cazul contractării lor vom
rectifica bugetul. Avem un buget subțire comparativ cu anii trecuți, din care încercăm să
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asigurăm funcționarea comunei. La proiectul de canalizare la Marin din fonduri AFM în
valoare de 970 mii lei, conform proiectului până în noiembrie ar trebnui finalizat, în cazul în
care nu se finalizează este posibilă prelungirea acestuia. Dacă finalizează proiectul noi trebuie
să asigurăm contribuția noastră care este de șapte miliarde de lei și încă două miliarde de lei
pentru extindere energie electrică la Marin și stația de pompare. Suma este considerabilă, până
acum am avut sprijin de la Consiliul județean cu 50% pentru cofinanțare. Vom solicita sprijin
și sperăm că vom și obține.
Kovacs Istvan: la alimentare cu apă care străzi sunt cuprinse?
Primar: Toate sunt cuprinse, trebuie făcute subtraversările, str. Industriei nu este cuprinsă și la
capătul Vîrșolțului. Încă nu am finalizat proiectul, dar trebuie să extindem către Zalău și Marin,
din anul 2007 sau extins construcțiile, au apărut noi străzi. Vom pregăti proiectul să depunem
la timp.
Sîrca Constantin: la parcuri și zone verzi suma este mare.
Primar: anul trecut am avut și mai mult cuprins, erau 4 miliarde.
Sîrca Constantin: propune să fie tăiat suma de la parcuri și să fie cuprins la extinderea
alimentării cu apă, că parcurile sunt tot acelea.
Primar: nu numai întreținerea și amenajarea parcurilor curpinde suma.
Bodizs Tiberiu: până acum am fost felicitați de toți care au trecut prin Crasna pentru aspectul
comunei. Dacă nu mai vreți să punem flori, nu punem.
Primar: am discutat și cu Crasna Serv și cu comisa economică, mai avem restanțe față de
societate din anul trecut.
Filip Ioan: extinderea apei și canalizării să se facă la Huseni înainte de refacerea drumului
județean, până la pășune să se facă traversarea.
Primar: Proiectantul a fost acolo, trebuie să pornim de la realitate, avem un contract selectat de
acum 6 luni, încă nu a fost semnat contractul.
Ozsvath Ilona: să avem grijă de ceea ce avem. Se strică parcurile în stil barbar, terenurile de
joacă sunt stricate.
Primar: am întrat în primăvară și muncitorii primăriei vor face reparații, trebuie să facem
economii. Acum sunt ocupați cu stația de autobuz pentru Huseni.
Ozsvath Ilona: ce-i cu fântânile arteziene?
Primar: dacă vom avea resurse le vom pune în funcțiune.
Sălăjan Beniamin: se poate eficientiza și mai mult situația. Este schimbare în bine, dar sunt și
lucruri care trebuie remediate, dacă trei muncitori de la Crasna Serv lucrează cu ARO la vie la
directorul societății în timpul zilei.
Primar: domnul director va da răspuns.
Sălăjan Beniamin: la învățământ suma să fie mai mare. Merg la ateliere elevii și nu se descurcă.
Și pe internet se poate arăta cum se face, aș vrea să văd mai multă utilitate. Să dăm o sumă cu
care să se cumpere aparatură. La ordinea publică trebuie văzut dacă este rentabil să finanțăm
această aparatură, polițiștii locali își fac treaba, vin de fiecare dată când sunt chemați, dar nu
sunt luați în serios, ar trebui investit în învățământ și la sport suma este foarte mică.
Primar: pentru sport vom lansa un proiect de finanțare din care se va asigura transportul
sportivilor și cheltuielile aferente pentru cotizații. Într-adevăr nu am acoperit sumele și noi am
da sumele necesare, dar momentan nu avem sursa de finanțare. Referitor la activitatea
Polițiștilor locali, trebuie întrebați cei de la poliția națională din zonă, ei asigură multe dintre
atribuțiile acestora, au un protocol de colaborare, acolo este cuprinsă și paza. Paznicii vor da
săptămânal raport, vom face ședință cu ei.
Pap Sandor: suma este foarte mare la poliția locală.
Primar: nu numai salariile sunt cuprinse, acolo sunt și cheltuielile de funcționare, materiale.
Breda Șetfan: Șeful poliției locale nu se vede deloc, ar trebui să facă ceva și el. Dacă sunt trei
de serviciu pe stradă sunt numai doi. Șeful nu este văzut. Chiar este necesar să fie și un șef?
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Sîrca Constantin: de ce nu colaborează mai mult cu poliția națională? Poliția locală are atribuții
specifice, este comisia de ordine publică, să se întrunească și să vedem activitățile. Marțea
circulația este dificilă.
Primar: pe nivelul GAL-ului vom avea la dispoziție o sumă considerabilă de aproximativ 4050 mii Euro să mutăm piața la obor.
Sîrca Constantin: nu paznicii trebuie puși la raport, firma de pază trebuie luată la răspundere
pentru angajații săi. Ei merg cu poliția locală noaptea la evenimente.
Bodizs Tiberiu: nu a fost folosit mașina și muncitorii în interesul directorului, de la Fito, unde
se va amenaja adăpostul pentru cîini, au fost transportate materialele la vie. Ducem și la Ratin
dacă doriți.
Sălăjan Beniamin: trei aomeni au fost acolo la vie.
Bodizs Tiberiu: nici vie nu am.
Sârca Constantin: tot ne aruncați în față că aveți chitanță, conform legii nu are voie societatea
să presteze activități sau servicii pentru persoane fizice.
Bodizs Tiberiu: am executat lucrări și la dumneavoastră.
Pop Aurel: vis-a-vis cu reclamațiile la adresa SC CRASNA SERV, să veniți cu dovezi, să găsim
o soluție concretă. Să aducem dovezi concrete.
Anderlik Istvan: mulțumește pentru invitație, am venit pentru probleme de educație și pentru a
da niște detalii numerice despre cheltuielile care sunt în cadrul unității noastre. Încerc
democratic să discut problema, nu plac nimănui sumele, știm că totul pornește de la educație.
Sunt trei categorii de cheltuieli asigurate din bugetul local: naveta profesorilor, banii pentru
burse, aici nu am ce comenta, partea cu materialele: cu comustibilul microbuzelor școlare este
o problemă, anul trecut pentru combustibil am avut 41500 lei, cheltuieli cu RCA, serviciul
44000 lei suportat de bugetul liceului, restul, nici 30.000 lei nu a acoperit . Anul acesta financiar
aceste sume se vor ridica, vom avea cu 80 de copii mai mulți pentru transport. Știu că bugetul
este subțirel, am vrut să vă pun în vedere faptul că dacă pornim cu 15000 lei pentru combustibil,
trebuie avut în vedere că pe parcursul anului suma va trebui rotunjită la rectificare. Cheltuielile
pe reparații curente pe anul 2016 au fost considerabile și consistente. Pe parcursul anului să
nu uitați de rotunjirea sumei pentru combustibil. Această sumă de 45000 lei s-ar putea ridica
pe la 50000 lei din septembrie, deoarece rutele se vor majora.
Primar: tocmai pentru asta am vrut să reducem suma și am cumpărat autobuzul. Și de la finanțe
ați primit mai mult ca anul trecut.
Anderlik Istvan: anul trecut la clădirea nouă trei săli de sală au fost finalizate, ne-au rămas încă
trei săli de făcut, holul și sala profesorală, tot din bugetul nostru. Pentru sala de sport 12000 lei
s-au cheltuit, avem probleme cu covorul din cauciuc la sala de sport. Trebuie făcut anul acesta
reparația. Avem unde investi. Vreu să atrag atenția la un alt aspect, marți lângă moară, trebuie
un pic gândit, reglementat circulația mașinilor și căruțelor între blocuri. Copii trec pe drumul
respectiv, trebuie să apelez la poliție locală să trimită de acolo căruțele. Trebuie rezolvată
problema cu barieră.
Primar: vom pune barieră.
Sălăjan Beniamin: să bucură că domnul director este bine pregătit, a pus problema copiilor de
la sate, dacă sunt atâțea copii de ce nu se poate construi ceva acolo?
Primar: toți ne gândim la acest lucru.
Sârca Constantin: pe fonduri europene să se facă școala.
Anderlik Istvan: nici străinii nu sunt neinformați să ne dea banii. La învățământul primar nu
există deschidere, prin acesta se dorește a face și educația adulților. S-a discutat cu
reprezentanții fundației care au făcut grădinița la Huseni, au pornit cu ideea, dar s-au răzgândit,
nu merită investiția, nu vor să meargă mai sus de preșcolari.
Primar: să nu intrăm prin POR, în momentul prezent nu este prioritate.
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Breda Ștefan: este mulțumit de ce a văzut la învățământul din Crasna. Trebuie găsit ceva
soluție. A fost și în consiliul de administrație a școlii, este de acord cu orice care ar îmbunătăți
învățământul. Lasă la mâna specialiștilor, ei știu ce este mai bine.
Pop Aurel: la bugetul alocat învățământului, sumele sunt mici, sunt în atenția consiliului și vor
sprijini școala. Dar ce se face cu școala din Marin?
Anderlik Istvan: să dau răspuns cei din Huseni 1 și Huseni 2, dar dacă am întreba cei care sunt
în Huseni 1 dacă ar fi de acord ca în clădirea respectivă să vină și cei din Huseni 2, ce răspuns
am primi? Efectivul copiilor din Marin este în descreștere.
Kiss Istvan: la sala de sport să se pună parchet, este mai ieftin.
Anderlik Istvan: s-au făcut calculele este la același valoare parchetul robust.
Kiss Istvan: dacă reabilităm clădirea școlii din Huseni, legea ne permite să lăsăm copii acolo?
Anderlik Istvan: ne putem lovi de legea segregării, dacă asigurăm aceleași condiții la ca centru
de comună, atunci s-ar putea. Dar trebuie să ne gîndim și la un alt aspect, nu va fi efectiv de
copii pentru clasa la secția română, ar trebui făcut cuplaj. Trebuie să ne gândim, dacă vom
continua așa, spațiile de învățământ vor fi insuficiente. La anul vom împărți o sală mare în
două. Nici acum nu avem suficiente clase. Clasele a V-a sunt în laborator.
Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi
pentru și 3 voturi împotrivă: Pap Sandor EMNP – PPMT, Sălăjan Beniamin EMNP – PPMT și
Sîrca Constantin PNL.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.18 din data de
21.03.2017 privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2017.
3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al SC CRASNA SERV SRL.
Doamna Todor Ildiko prezintă raportul. Se trece la discuții.
Kovacs Istvan: din bugetul acesta trăiește Crasna Serv cu toți salariații?
Bodizs Tiberiu: da, 5 posturi au fost reduse și un salariat la 4 ore.
Pap Sandor: câte persoane au rămas?
Bodizs Tiberiu: 21 de persoane. Vreu să spun că, Crasna Serv nu trăiește numai din facturare
pe primărie, ci și din venituri de la piață și obor. Vreu să încasăm toate taxele. Nu avem încotro.
Să acoperim toate cheltuielile. Pentru asta lucrăm, și din valorificarea deșeurilor reciclabile
obținem venit.
Primar: știm foarte bine că mai avem facturi din anul trecut, au fost luate măsurile drastice de
director, care afectează familii, să nu înrăutățim situația și mai mult. Dacă va fi o altă rectificare
în cursul anului îi vom lua înapoi.
Sălăjan Beniamin: rezultatul brut nu mă mulțumește, este un mare zero. Din administrarea
piețelor rezultă o sumă bună. Părerea sa este să nu se mute piața din centru, nu ar fi atâtea
cumpărători sus, și așa scade numărul acestora. Și la orașe piața agroalimentară este în centru.
Primar: se blochează ciurculația.
Sălăjan Beniamin: este mult mai bine să fie aglomerată Crasna decât să fie goală ca Bănișorul
sau Horoatul.
Kovacs Istvan: să nu uităm nici partea de haine și cei care muncesc în zonă, cadrele didactice.
Bodizs Tiberiu: să evităm aglomerația din zonă.
Sîrca Constantin: nu știe ce familie ar ține o societate cu profit zero. Nu s-a convocat adunarea
generală a acționarilor, ei trebuie să decidă cine sunt cei concediați, nu un om singur. Trebuie
dizolvată societatea și să se ia câțiva muncitori la primărie.
Bodizs Tiberiu: au fost adunați de două ori anul trecut.
Kiss Istvan: dacă credeți că 21 de angajați care iau salar de la Crasna Serv este zero,
dumneavoastră ziceți că nu se rentează. Fiecare are părerea sa.
Sîrca Constantin: în lege scrie că nu are voie să lucreze la privați deoarece delegarea serviciului
s-a făcut cu încredințare directă și nu prin licitație.
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Pop Aurel: se rentează deoarece ei administrează comuna.
Sîrca Constantin: să se dea la altă societate, care face la prețuri mai mici.
Sălăjan Beniamin: este necesar să fie întreținut comuna, dar cînd știm că orice lucrare costă cu
20% mai mult din cauza TVA-lui, este problemă.
Primar: dacă ar fi posibilitate ar angaja toți muncitorii la primărie.
Sălăjan Beniamin: să facă domnul Bodizs o societate privată și să lucreze cu ei.
Primar: 5 oameni au fost concediați, nu putem da afară toată lumea.
Ozsvath Ilona: pe zi ce trece îmi dau seama că nu facem altceva decât să săpăm un șanț între
noi, în loc să ducem comunitatea înainte. Noi batem pasul pe loc. Noi vrem binele comunității.
Kovacs Istvan: noi toți vrem binele comunei.
Bodizs Tiberiu:dacă am putea transforma societatea, astai situația, muncitorii nu sunt la
dispoziție doar în programul fix ci și la situații de urgență, activități de adunat cadavre de
animale. Nici oamenii nu sunt conștiincioși, am încercat să stau lîngă ei.
Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi
pentru și 3 voturi împotrivă: Pap Sandor EMNP – PPMT, Sălăjan Beniamin EMNP – PPMT și
Sîrca Constantin PNL și 1 abținere de la vot: Bodizs Zoltan UDMR.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.19 din data de
21.03.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2017 al SC CRASNA SERV SRL.
4.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Comunei CRASNA în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare a Infrastructurii Locale
a Județului Sălaj.
Secretarul prezintă raportul, domnul primar propune pe domnul Vincze Alexandru.
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.20 din data de
21.03.2017 privind desemnarea reprezentantului Comunei CRASNA în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare a Infrastructurii Locale a Județului Sălaj.
5.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii consiliului
local nr.133/24.11.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C.
CRASNA SERV S.R.L.
Domnul Bodizs Tiberiu prezintă raportul. Se trece la discuții.
Primar: cu sumele existente nu fac față la plata depozitării deșeurilor, restul plătește primăria.
Aș vrea să dau răspuns la observația din ședința trecută, că la Vîrșolț și Horoat se plătește 2 lei,
a fost curtea de conturi în comunele respective și au de dat înapoi 2 miliarde de lei, respectiv
1,5 miliarde de lei, deoarece s-a plătit din bugetul local. Dacă nu majorăm tariful vom ajunge
la aceeași situație.
Nyeste Arpad: la familii mai mai de 5 persoane să plătească maxim 5 persoane.
Primar: nici acolo unde firma Barntner estre desemnat, nu face față la colectare. Am solicitat
ofertă de la AVE și Transurbis, fiecare prestează peste prețul de la Crasna Serv.
Breda Șetfan: acum știm cît se plătește la Horoat.
Nyeste Arpad: ei nu plătesc atât la depozitare, deoarece canitatea colectată este mai mică.
Bread Șetfan: Ce putem face ca omul din Crasna să nu plătească în locul celor care nu plătesc?
Primar: sunt persoane care nu plătesc nimic, dar fac mizerie mare.
Bodizs Tiberiu. Dacă nu plătește vom debita la primărie la impozit și odată va plăti.
Sîrca Constantin: domnul primar trebuie luat legătura cu Consiliul județean, deoarece ei au
solicitat de la Ministerul mediului să amîne suma. Trebuie solicitate informații.
Nyeste Arpad: ministerul mediului a zis că legea este în vigoare.
Primar: tot așteptăm, dar facturile vin în fiecare săptămână.
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Nyeste Arpad: 900 t ducem anual, plătim 500 t. Nu numai de aici se mărește prețul. Nu s-a dat
răspunsul de la mediu. Costul se ridică și din alte surse.
Pop Aurel: să amânăm votul dacă se poate, la Marin s-a promis că se va duce de 2 ori.
Bodizs Tiberiu: la Marin 40% din cetățeni sunt plecați în străinătate, nu plătesc taxa.
Primar: dacă din taxa asta vom putea merge de 2 ori vom vedea.
Filip Ioan: și la Ratin și Huseni să se ducă mai des.
Nyeste Arpad: din suma propusă nu putem asigura, ar trebui încă majorat cu 50 de bani.
Primar: propune adăugarea a 50 de bani dacă astfel se va putea asigura și frecvența ridicării
deșeurilor la sate.
Se propune stabilirea taxei cu amendamentul propus și se aprobă cu 14 voturi pentru și
1 vot împotrivă Pap Sandor EMNP – PPMT.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.21 din data de 21.03.2017
privind completarea Hotărârii consiliului local nr.133/24.11.2016 privind aprobarea
tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.
6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii consiliului
local nr.132/24.11.2016 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 .
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.22 din data de 21.03.2017
privind privind modificarea Hotărârii consiliului local nr.132/24.11.2016 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 .
7. Diverse.
Sălăjan Benimin informează consilul local despre faptul că și-a dat demisia din partidul al cărui
consilier local este și urmează să se ia măsurile legale. Probabil este ultima ședință la care a
participat.
În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ordinea de zi a ședinței
care va avea loc la data de 24.04.2017 orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local.
Domnul primar propune: proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de
execuţie al bugetului local, pe anul 2016
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,
Kovács István

Secretar,
Lazar Veturia

