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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA 

CONSILIUL LOCAL 

Nr.8304/03.08.2017. 

 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 03.08.2017 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat 

de primar prin Dispoziția nr.392/27.074.2017. 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 14 consilieri locali, fiind absent nemotivat doamna Ozsvath Ilona 

(UDMR). 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 modificări: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 

obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri comunale și pod  nou peste Râul Crasna 

în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”. 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

2. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii 

cheltuieli pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri comunale și pod  nou 

peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”. 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi participarea 

Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord 

de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a unui eveniment cultural, în 

cadrul Zilelor Crasnei ce vor avea loc în perioada 1-3 septembrie 2017 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

5. 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) 

Prezintă: Lazar Veturia – secretar 

6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni 

Prezintă : Lazar Veturia- secretar 

Completare la ordinea de zi: 

- Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

Se retrage de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna 

-diverse 

 Se supune la vot ordinea de zi cu modificările propuse 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 aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție ”Modernizare 
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drumuri comunale și pod  nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, 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.47 din data de 03.08.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție 

”Modernizare drumuri comunale și pod  nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna 

Crasna, județul Sălaj”. 

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

finanțării de la bugetul local a unor categorii cheltuieli pentru obiectivul de investiție 

”Modernizare drumuri comunale și pod  nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna 

Crasna, județul Sălaj”. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. În completare arată că o parte din cheltuieli a 

fost deja achitată, cum ar fi suma pentru proiectul tehnic, sumă care vom primi înapoi. 

Pap Sandor: în cât timp trebuie terminată lucrarea? 

Primar: în trei ani, dorim să terminăm cât mai repede. De aceea am făcut și această ședință să 

depunem documentele cât mai repede la București și să semnăm contractul. 

Filip Ioan: la Huseni sunt două poduri care ar trebui reparate. Ne încadrăm cu ele în acest 

proiect? 

Primar : nu sunt eligibile prin PNDL, vom depune un proiect la Compania Națională de 

Investiții. 

Sîrca Constantin: care sunt străzile care se fac? 

Viceprimar: str. Pădurii. Str. de Jos, str. Dirika, str. Fîntînii. 

Filip Ioan: să se pună criblură pe străzile din Huseni. 

 Primar: înainte de Sf. Maria vom merge cu cei de la Crasna Serv și vom repara drumul. 

 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.48 din data de 03.08.2017 

privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii cheltuieli pentru obiectivul de 

investiție ”Modernizare drumuri comunale și pod  nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, 

comuna Crasna, județul Sălaj”. 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării “Zilelor 

Crasnei” şi participarea Consiliului local Crasna la finanțarea acestor activități. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. În completare arată că în acest an s-au depus 

câteva proiecte, printre care și la Consiliul județean, anul trecut au fost alocată suma de 35.000 

lei, anul acesta propunem 25.000 lei. În cadrul evenimentului vrem să accentuăm valorile 

locale, meșteșugarii, viticultorii, să populariză ce este al nostru, să evităm cât se poate 

chiciurile. Portul popular va fi prezentat într-un cort. Va fi evidențiat festivalul prunelor. 

Sîrca Constantin: având în vedere că sunt zilele comunei Crasna, nu numai a celor din Crasna, 

la program să fie și program în limba română. 

Primar: s-a discutat cu d-na Toma din Marin, vor veni și ei. Va fi în ambele limbi. 

 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.49 din data de 03.08.2017 

privind  aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi participarea Consiliului local Crasna la 

finanțarea acestor activități. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Comuna 

Crasna a unui Acord de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a unui eveniment 

cultural, în cadrul Zilelor Crasnei ce vor avea loc în perioada 1-3 septembrie 2017. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. În continuare se trece la discuții. 
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Sîrac Constantin: anul trecut ne-a prezentat domnul Bodizs o situația cu cheltuieli de 16000 lei, 

pe urmă nu a mia venit cu detalii. Să vină și să prezinte situația detailată, facturile, tot ce s-a 

cumpărat. 

 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.50 din data de 03.08.2017 

privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în vederea 

organizării în Comuna Crasna a unui eveniment cultural, în cadrul Zilelor Crasnei ce vor avea 

loc în perioada 1-3 septembrie 2017. 

5. Se trece la următorul punct: 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). 

Secretarul comunei prezintă raportul de specialitate.  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.51 din data de 03.08.2017 

privind  aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în 

acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie). 

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

pentru următoarele trei luni. 

Secretarul comunei prezintă raportul de specialitate. Se trece la propuneri.  

Domnul Kiss Ludovic îl propune pe domnul Chirilă Ioan. 

 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.52 din data de 03.08.2017 

privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de 

deplasare. 

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.53 din data de 03.08.2017 

privind decontarea unor cheltuieli de deplasare. 

8.Diverse. 

Primar: în legătură cu proiectul de hotărâre retras de pe ordinea de zi, arată faptul că se scoate 

din nou la concurs deoarece între timp a apărut o persoană interesată. Acum domnul viceprimar 

se ocupă de autorizații de construcții, de urbanism, dar dorim să avem un specialist. 

Filip Ioan: este mult praf în Huseni. Țiganii merg cu viteză, ridică praful și acoperișul e plin. 

Nu se poate deschide o fereastră. 

Primar: vom uda drumul, dar se usucă foarte repede pe căldura asta. 

Sîrca Constantin: când începe refacerea drumului să înceapă din Nușfalău, Huseni Ratin. Dacă 

era criblură nu era praf. 

Viceprimar. Așa și este prevăzut în proiect. 

Primar: singura soluție este asfaltul. 

Sîrca Constantin: în legătura cu prezența consilierilor, când sunt învoiți? Când sunt absenți 

motivați sau nemotivați? 

Secretar: scrie în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local. Absenţa 

consilierilor de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de specialitate este considerată 

motivată dacă este absent din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă 

prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu.  Referitor la indemnizația 

de ședință, nu are importanță dacă consilierul a fost absent motivat sau nemotivat, deoarece 

indemnizația de ședință nu este un salar, se acordă pentru participare la ședința ordinară sau la 
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ședințele comisiilor de specialitate. Dacă un consilier este absent nemotivat trei ședințe 

consecutive încetează mandatul acestuia. 

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

care va avea loc la data de 26.09.2017, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

Domnul primar propune aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018. 

Se supune la vot propunerea și se aprobă în unanimitate de voturi. 

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

 

Președinte de ședință,        Secretar, 

     Pop Aurel               Lazar Veturia 

 

 

 

 

 

 


