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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA 

CONSILIUL LOCAL 

NR.6063/23.05.2017. 

 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 23.05.2017 în ședința ordinară a consiliului local Crasna, care a fost 

convocat de primar prin Dispoziția nr.307/16.05.2017. 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 13 consilieri fiind absent motivat domnul Pap Sandor (EMNP-

PPMT). Participă la ședință domnul Bodizs Tiberiu și domnul Nyeste Arpad reprezentanții SC 

C RASNA SERV SRL. 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 validarea mandatului de consilier local a d-lui Bogya 

Alexandru din partea EMNP-PPMT. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Crasna. 

     Prezintă: Lazar Veturia - secretar 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al 

elevilor din cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna 

     Prezintă: Bogya Miklos – primar 

4 .  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și 

Comuna Crasna pentru realizarea unor lucrări de întreținere  pe drumul județean 

DJ191C: Huseni-Ratin, km 5+000-9+600 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

implementarea proiectului ”Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere sistem 

de canalizare menajeră și statie de epurare în comuna Crasna, județul Sălaj”. 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Extindere sistem de 

alimentare cu apă și extindere sistem de canalizare menajeră și statie de epurare în 

comuna Crasna, județul Sălaj”. 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului “Înfiinţare 

centru de informare turistică şi  în comuna Crasna, judeţul Sălaj” pentru 

reprezentarea comunei Crasna în relația cu AFIR. 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei 

luni 

Prezintă: Lazar Veturia- secretar 

9. Diverse.  

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

În continuare președintele de ședință, domnul consilier Kovacs Istvan preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

http://www.primariacrasna.ro/
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1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea mandatului 

de consilier local a d-lui Bogya Alexandru din partea EMNP-PPMT. 

Președintele comisie de validare prezintă procesul verbal de validare.   

Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi pentru și 1 

abținere de la vot  - Torma Alexandru. 

  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.28 din data de 

23.05.2017 privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Bogya Alexandru din 

partea EMNP-PPMT. 

 În continuare urmează depunerea jurământului consilierului Bogya Alexandru. 

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). 

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

organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna. 

Secretarul prezintă raportul. Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă 

cu 14 voturi pentru și 1 abținere de la vot -Torma Alexandru. 

 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.29 din data de 

23.05.2017 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Crasna. 
3. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: 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. În continuare se trece la discuții. 

Ozsvath Ilona :prezintă reușitele echipei de teatru. Roagă aprobarea decontării transportului, 

este o cinste și pentru comuna Crasna, este o șansă pentru elevi pentru a se putea dezvolta. Au 

participat profesori de la IATC, Budapesta, Tîrgu Mureș.  

Sîrca Constantin: care este suma? 

Primar: 1400 lei și 1000 de lei. 

Sîrac Constantin: dacă s-ar putea cumpăra un microbuz care ar putea folosi și la alți copii. Estre 

de acord, dar și pentru ceilalți copii ar trebui. Este o propunere pentru viitor, să se cumpere un 

microbuz. Microbuzul care este al asociației nu se mai folosește. Dacă analizați cât s-a cheltuit 

pe transport până acum. Posibilități sunt, șoferii de la școală ar putea să meargă cu ea. 

Kiss Istvan: din 14000 lei cât câștigă o societatea de transport? Nu se merită. Cât costă 

întreținerea microbuzului, șoferul, verificarea tehnică, asigurarea, atestatul, etc. 

Primar: dacă vom dispune de bani vom cumpăra. 

Dimeny Alexandru: nu este rea ideea. 

Breda Ștefan: vede ideea bună, microbuzul ar fi pentru comună. Vrea să întrebe dacă din banii 

alocați pentru cultură nu se poate aloca suma de acolo direct fără să fie necesară aprobare pentru 

fiecare deplasare în parte. 

Primar: așa cere curtea de conturi. 

Sîrca Constantin: să se aprobe un plafon pentru fiecare grup în care să se încadreze. 

 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi 

pentru și 1 abținere de la vot -Torma Alexandru. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.30 din data de 

23.05.2017 privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare al elevilor din 

cadrul Liceului tehnologic „Cserey – Goga” Crasna. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între 

Județul Sălaj și Comuna Crasna pentru realizarea unor lucrări de întreținere  pe drumul județean 

DJ191C: Huseni-Ratin, km 5+000-9+600. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. În continuare se trece la discuții. 
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Sîrca Constantin: contractul se dă prin încredințare directă? Cu banii care s-au alocat până acum 

se putea asfalta drumul. Firma să aibă responsabilitate. 

Filip Ioan: praful este foarte mare pe drum. În legătură cu investiția, este o sumă alocată pentru 

reparații. Trebuie dat cu smoală sau emulsie, degeaba se pune piatră. 

Primar: devizul de lucrări este făcut de consiliul județean. 

Sîrca Constantin: la Marin s-a plombat drumul cu două femei și un muncitor de la Crasna Serv. 

Pop Aurel: a fost foarte bine față de cum era înainte. Este ușor să căutăm vină. Foarte bine s-a 

făcut lucrarea. 

Bodizs Tiberiu: în funcție de sumele de care dispunem trebuie să ne încadrăm. 

Dimeny Alexandru: dacă vedem că degeaba se cheltuie banii, nu trebuie făcut, nu trebuie irosiți 

sumele. 

Sîrca Constantin. Mergem ca în epoca de piatră. Dacă societatea în șapte ani de funcționare nu  

poate cumpăra un utilaj, tot cu profit zero, nu are rost să ținem societatea. 

 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi 

pentru și 1 abținere de la vot -Torma Alexandru. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.31 din data de 

23.05.2017 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și Comuna 

Crasna pentru realizarea unor lucrări de întreținere  pe drumul județean DJ191C: 

Huseni-Ratin, km 5+000-9+600. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice pentru implementarea proiectului ”Extindere sistem de alimentare cu apă și 

extindere sistem de canalizare menajeră și statie de epurare în comuna Crasna, județul Sălaj”. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. În completare prezintă străzile cuprinse: str. 

Alszeg, str. Vîrșolți, Marinului, Oborului,  Kishosszu, Domokos sikator, Veres sikator, 

Panoramei, stație de epurare în Crasna, deoarece nu face față cel existent la cantitate. Să 

anunțați persoanele să nu introducă apa pluvială în canalizare. Dorim să extindem cu un 

rezervor de apă la Csutkos, un rezervor la Marin și Ratin. La Huseni se va extinde apa și 

canalizarea către romi. 

 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi 

pentru și 1 abținere de la vot -Torma Alexandru. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.32 din data de 23.05.2017 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru implementarea proiectului 

”Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere sistem de canalizare menajeră și 

statie de epurare în comuna Crasna, județul Sălaj”. 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului 

”Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere sistem de canalizare menajeră și statie de 

epurare în comuna Crasna, județul Sălaj”. 

  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.33 din data de 

23.05.2017 privind implementarea proiectului ”Extindere sistem de alimentare cu apă și 

extindere sistem de canalizare menajeră și statie de epurare în comuna Crasna, județul 

Sălaj”. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantul legal al 

proiectului “Înfiinţare centru de informare turistică şi  în comuna Crasna, judeţul Sălaj” pentru 

reprezentarea comunei Crasna în relația cu AFIR. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. Discuții nefiind se supune la vot proiectul de 

hotărâre și se aprobă  cu 14 voturi pentru și 1 abținere de la vot -Torma Alexandru. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.34 din data de 23.05.2017 

privind desemnarea reprezentantul legal al proiectului “Înfiinţare centru de informare 
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turistică şi  în comuna Crasna, judeţul Sălaj” pentru reprezentarea comunei Crasna în 

relația cu AFIR. 

8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

pentru următoarele trei luni 

Secretarul prezintă raportul. președintele de ședință solicită propuneri. 

Domnul Dimeny Alexandru îl propune pe domnul Pop Aurel.  

Alte propuneri nefiind se supune la vot propunerea făcută și se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 

abținere de la vot -Torma Alexandru. 

 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.35 din data de 

23.05.2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni 

9.Diverse. 

Domnul Bodizs Tiberiu, administratorul SC CRASNA SERV SRL, prezintă raportul de 

activitate pe anul 2016. 

Kovacs Istvan: dorește să se convoace adunarea generală a acționarilor, în care să fie văzut 

activitatea societății și în numere, dacă și consilierii locali sunt de acord, să fie convocat după 

sărbători. 

Bodizs Tiberiu. După data de 25 mai se depune la finanțe situația financiară, bilanțul și atunci 

putem prezenta și documentele financiare. 

Kovacs Istvan: pe 7 iunie să fie ținută ședința să se prezinte situația financiară, bilanțul. 

Sîrca Constantin: în noiembrie când s-a aprobat tariful pentru salubrizare a propus să fie 

stabilită o sumă fixă și pentru persoane juridice, nu au fost de acord, acum se solicită obligatoriu 

achitarea a  jumătate de metru cub în contract. Domnul Nyeste a zis că șoferii vor măsura și 

vor da un aviz. Unde a dat aviz? 

Bodizs Zoltan: la școală, la spital. 

Bodizs Tiberiu: în documentație s-a scris că minim 0,5 mc se aplică. 

Nyeste Arpad: noi aplicăm 0,5 mp numai de când s-a stabilit noul tarif. 

Sîrca Constantin: a fost consemnat și în procesul verbal că ați zis că șoferul va da un aviz. Nu 

se respectă hotărârea consiliului local. Acolo nu scrie că se va plăti obligatoriu 0,5 mc, nici nu 

s-a discutat despre acest lucru. 

Pop Aurel: în legătură cu transportul elevilor, se facă încă o stație pentru microbuz deoarece 

sunt care stau la capătul celălalt al satului și două copertine pentru elevi, să nu stea în ploaie. 

Primar: depinde de școală dacă face două opriri. 

Vincze Alexandru: și la  Crasna copii fac și 3 km pe jos până la școală. 

Primar: dacă domnul director este de acord vom face. 

Ozsvath Ilona: Propune să se continue inițiativa domnului Solyom Gergely și consilierii locali 

să contribuie personal cu o jumătate de indemnizație, adică cu 100 de lei pentru copii care au 

medii de peste 9,80 la învățătură pentru o excursie. Am dat și anul trecut câte 100 de lei și s-a 

mers la Cheile Turzii, elevii au fost foarte mulțumiți. 

Sîrca Constantin: dacă putem deconta cheltuielile de la teatru de ce nu putem deconta de la 

primărie și această excursie. 

Primar: putem de conta , dar este frumos să scoatem din buzunar și noi 100 de lei, să contribuim 

personal pentru copii. 

Kiss Istvan: din anul acesta am dublat bursele de merit la școală. Primăria a făcut tot ce a ținut 

de ea. Noi am vrut să facem un gest nobil față de copii noștri. Nu trebuie să fiți de acord. 

Primar: este vorba de un gest față de copii. Nu este obligatoriu, dacă dumneavoastră nu doriți. 

Sîrca Constantin: sunt și banii mei și eu am plătit impozitul. Pentru un gest nobil sunt de acord 

și dacă nu este discriminare dau, dar s-au dat în jur de 70 milioane deja la Tinikomediasok. 

Filip Ioan: este problemă cu caii țiganilor, 7 cai au distrus grădinile. Degeaba vine și poliția 

locală, îi amenință. Să se facă adresă la prefectură. Au în jur de 60 de cai, vreo 100 de porci. 

Am investit în adăpători, ei devastează. 



Intern 

 

 
5 

 

Primar: A vorbit cu medicul veterinar să se facă verificări. 

Kiss Ludovic: aceeași problemă este și la Ratin. 

Ozsvath Ilona: nu s-a plătit naveta profesorilor. 

Primar: Noi am virat sumele din buget. Să se verifice la școală ce s-a întâmplat. 

Ozsvath Ilona: de Rusalii va fi o piesă de teatru prezentat de grupul adult de amatori, de la ora 

19,00, invită consilierii să participe. 

Bodizs Tiberiu: donează și dânsul 100 de lei pentru elevi. D-lui Filip răspunde că nu se va 

rezolva problema de consiliul județean nici de poliția locală, dacă nu este un adăpost unde ții 

animalele să le confiști. 

Filip Ioan: în legătură cu iluminatul public sunt necesare 4 becuri la Huseni, unul la Gui Petru 

și 3 pe str. Gostatului. 

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

care va avea loc la data de 26.06.2017, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

 Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea raportului 

administratorului  S.C.CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi 

pe anul 2016. 

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,           Secretar, 

     Kovacs Istvan       Lazar Veturia 

 

 

 


