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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
Nr.4073/11.04.2017.

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 11.04.2017, în ședința ordinară a consiliului local Crasna, care a fost
convocat de primar prin Dispoziția nr.273/04.04.2017. 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 14 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 cu completări:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, pe
anul 2016
Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor
din cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna
Prezintă: Bogya Miklos – primar
Completare la ordinea de zi:
- Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23
din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Crasna
Prezintă: Bogya Miklos – primar
- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici al investiţiei
”Modernizare și dotare Cămin Cultural Huseni”.
Prezintă: Bogya Miklos – primar
- Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Modernizare și dotare Cămin
Cultural Huseni” din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FRADR)
prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)
Măsurii/sub- măsurii 7.6 – ”Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”
Prezintă: Bogya Miklos – primar
- Diverse
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate de voturi.
În continuare secretarul comunei Lazar Veturia prezintă Consiliului local Ordinul
nr.76/05.04.2017 al Prefectului județului Sălaj privind constatarea încetării de drept a
mandatului consilierului local al comunei Crasna, Sălăjan Beniamin, înainte de expirarea
duratei normale a acestuia.
În continuare președintele de ședințe, domnul Kovacs Istvan preia conducerea lucrărilor
ședinței.
1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului
anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2016.
Doamna Nemeth Annamaria, inspector prezintă raportul. Discuții nefiind se supune la vot
proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi.
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Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.23 din data de
11.04.2017 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2016.
2.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli
de deplasare al elevilor din cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții.
Ozsvath Ilona: Este o echipă de teatru de la secția română Lumea Ludens, în fiecare an de la
înființare am avut rezultate deosebite. Am fost la Teatrul Național din Cluj, am vizitat culisele
și tot ce ține de teatru. Trebuie să avem grijă de sufletele acestor copii.
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.24 din data de
11.04.2017 privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din
cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna.
3.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea
Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Crasna
Domnul primar Bogya Miklos, 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.25 din data de
11.04.2017 privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din
21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Crasna
4.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico – economici al investiţiei ”Modernizare și dotare Cămin Cultural Huseni”.
Domnul primar Bogya Miklos, 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.26 din data de
11.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici al investiţiei
”Modernizare și dotare Cămin Cultural Huseni”.
5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului
”Modernizare și dotare Cămin Cultural Huseni” din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FRADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală
2014-2020 (PNDR) Măsurii/sub- măsurii 7.6 – ”Investiții asociate cu protejarea patrimoniului
cultural”
Domnul primar Bogya Miklos, 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.27 din data de
11.04.2017 privind implementarea proiectului ”Modernizare și dotare Cămin Cultural
Huseni” din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FRADR) prin
intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) Măsurii/submăsurii 7.6 – ”Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”.
6. Diverse.
Domnul primar Bogya Miklos informează consiliul local despre faptul că, săptămâna trecută
s-a depus proiectul pentru asfaltarea străzilor, însă la nivel național a fost o solicitare de 200%
peste suma alocată. Șanse avem să câștigăm proiectul, punctajul este OK, au fost criterii severe.
Comunele care sunt lângă drum național au șanse mai mari. La drumuri agricole concurența a
fost de opt ori mai mare decât suma alocată. Proiectele au fost prioritare, am vrut să ne axăm
pe infrastructură și apoi pe cultură, este important și proiectul pentru modernizarea Căminului
cultural din Huseni.
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Ozsvath Ilona: la ședința consiliului de administrație a școlii s-a propus să plătească reparațiile
la sala de sport consiliul local, sau să facem un parteneriat cu părinții, consiliu local și școala.
Știr Florentina a spus că la Zalău încălzirea se plătește de consiliul local, dacă nu se poate plăti
și la Crasna. Dacă nu se poate suplimenta cheltuielile pentru transportul elevilor din toamnă.
Kocsis Eva: la reabilitarea corpului D este important, sunt niște săli nearanjate și cere sprijin
de la consiliul local.
Ozsvath Ilona: dacă nu vom avea săli suficiente va trebui să revenim la indicele 2.
Kovasc Istvan: ce acoperă chiria obținută de la sala de sport?
Bodizs Zoltan: apa, canalizarea, iluminatul, reflectoarele, curățenia și 50% revine la consiliu
local.
Primar: aceste probleme au fost discutate deja și cu directorul școlii. Este optimist, speră că în
cursul anului vom obține sume la rectificarea de buget.
Kovacs Istvan: pentru reparații la sala de sport au fost cuprinse sume?
Primar: nu au fost cuprinse sume, va fi o reparație parțială.
Bodizs Zoltan: problema la sala de sport s-a ivit acum 3 săptămâni, se pierde apa caldă,
încălzirea solară ar fi eficientă.
Primar. Invită consilierii să participe în data de 12.04.2017 la orele 9,00 la informarea lansată
pe programul Leader.
Sîrac Constantin: a primit solicitări de la oamenii din Huseni, să se solicite de la Consiliul
județean limitare de viteză la 30 km pe DJ 191 C și Poliția Națională să meargă cu radarul la
Huseni. Praful este foarte mare, unii circulă cu viteza mare.
În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ordinea de zi a ședinței
care va avea loc la data de 29.05.2017, orele 14,00.
Domnul primar propune proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local.
Alte propuneri nefiind se supune la vot propunerea făcută și se aprobă în unanimitate
de voturi.
Alte discuții nefiind înscrise pe ordinea de zi, lucrările ședinței se declară închise.
Președinte de ședință,
Kovács István

Secretar,
Lazar Veturia

