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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA 

CONSILIUL LOCAL 

Nr.7262/27.06.017. 

 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 27.06.2017 în ședința ordinară a consiliului local Crasna, care a fost 

convocat de primar prin Dispoziția nr.350/20.06.2017. 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 12 consilieri locali, fiind absenți motivați doamna Ozsvath Ilona 

(UDMR), domnii Kovacs Istvan (UDMR) și Dimeny Alexandru (UDMR) și delegatul sătresc 

Filip Ioan. 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 Dispoziției primarului nr.348/15.06.2017 privind 

rectificarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2017 

Prezintă: Nemeth Annamaria - inspector 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației  P.U.Z. –”Construire sală de 

evenimente cu anexe”  

Prezintă: Torma Alexandru - viceprirmar  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”P.U.Z. în vederea construirii unui 

atelier auto.” 

Prezintă: Torma Alexandru - viceprirmar  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unei  sume  din cheltuieli de instruire 

al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna  

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor 

nerambursabile din bugetul local  pentru  „Promovarea sportului de performanță în 

comuna Crasna” în anul 2017  

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică pentru închiriere a unui spațiu 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

7. Diverse. 

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

  În continuare președintele de ședință domnul Pop Aurel, preia conducerea lucrărilor 

ședinței. 

1. Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției 

primarului nr.348/15.06.2017 privind rectificarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2017 

Doamna Nemeth Annamaria 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.36 din data de 27.06.2017 

privind validarea Dispoziției primarului nr.348/15.06.2017 privind rectificarea bugetului 

Comunei Crasna pe anul 2017. 

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

documentației  P.U.Z. –”Construire sală de evenimente cu anexe”  
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Domnul Torma Alexandru 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.37 din data de 27.06.2017 

privind aprobarea documentației  P.U.Z. –”Construire sală de evenimente cu anexe”  

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

documentației ”P.U.Z. în vederea construirii unui atelier auto.” 

Domnul Torma Alexandru 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.38 din data de 27.06.2017 

privind aprobarea documentației ”P.U.Z. în vederea construirii unui atelier auto.” 

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

decontării unei  sume  din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic 

„Cserey - Goga” Crasna. 

Domnul primar Bogya Miklos prezintă expunerea de motive. În completare arată că sunt 30 de 

elevi la teatru și 35 la dans. Consideră că decontarea sumei propuse contribuie la petrecerea 

timpului util a copiilor din comună.  

  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.39 din data de 27.06.2017 
privind aprobarea decontării unei  sume  din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul 

Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna. 

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

Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul 

local  pentru  „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2017  

Domnul primar Bogya Miklos prezintă expunerea de motive. Arartă că anul acesta am terminat 

pe locul 6, propunem pentru anul să fim în primii trei. Conducerea clubului propune să pună 

accent pe echipa de cadeți. 

Sîrca Constantin: de ce nu a venit președintele clubului să discutăm, să se ocupe cu copii, mulți 

duc copii la Zalău. Nu ar trebui duți copii din altă parte, să se ocupe cu copii din Crasna. 

Kiss istvan. Cine este conducătorul? 

Primar: Vincze Sandor și Herbert Robert. 

Sîrca Contantin: și sponsori ar trebui găsiți. 

Primar: Sunt și sponsori. 

 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.40 din data de 27.06.2017 

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul 

local  pentru  „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2017. 

6. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind scoaterea la 

licitație publică pentru închiriere a unui spațiu. 

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.40 din data de 27.06.2017 

privind scoaterea la licitație publică pentru închiriere a unui spațiu. 

8. Diverse.  

Primar: problema parcurilor este în curs de rezoilvare, se vopsesc și băncile. 

Kiss Istvan: Să se pună camera de supraveghere. 

Sîrca Constantin: este un contract pe SEAP cu reparații de drum pe DC 80 cu valoare de peste 

3 miliarde, care i se pare foarte mult,  comisia de recepție să-și facă mai exigent datoria.  
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Primar: recepția la terminarea lucrărilor a fost făcută, am reparat Csonkas, drumul către Bic. A 

rămas și un stoc de materiale. 

Breda Ștefan: această problem s-a discutat deja anul trecut. 

Pop Aurel: vrea să mulțumească primăriei și primarului pentru participarea la evenimentul din 

Marin, sătenii au fost foarte mulțumiți. Solicit sprijin pentru achiziționarea unui frigider pentru 

Căminul Cultural din Marin. 

Bodizs Zolatn: la școala din Marin este un frigider și se poate repara. 

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

va avea loc la data de 25.07.2017, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

Domnul primar propune proiect de hotărâre  privind  aprobarea alocării unei sume pentru 

perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie) 

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,           Secertar, 

    Pop Aurel        Lazar Veturia 

 

 


