Intern

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
Nr.9003/05.09.2017.

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 05.09.2017 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat
de primar prin Dispoziția primarului nr.557/29.08.2017. 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 13 consilieri locali, fiind absent nemotivat domnul Kiss Istvan
(UDMR) și domnul Pap Sandor (EMNP-PPMT). 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 asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
aferente obiectivului de investiție ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul
Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” finanțat prin PNDL.
Prezintă: Bogya Miklos – primar
2. Proiect de hotărâre privind luare act de demisia administratorului SC CRASNA SERV
SRL
Prezintă: Bogya Miklos – primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru
tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
Prezintă: Bogya Miklos – primar
4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
din comuna Crasna
Prezintă : Lazar Veturia- secretar
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018
Prezintă: Lazar Veturia – secretar
6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului
public al comunei Crasna
Prezintă: Lazar Veturia – secretar
7. Diverse.
Completare la ordinea de zi:
-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
-Proiect de hotărâre Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de
administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna
Prezintă: Lazar Veturia – secretar
Alte propuneri nefiind, se supune la vot ordinea de zi prezentată cu modificări și se
aprobă în unanimitate de voturi.
În continuare președintele de ședință domnul Chirilă Ioan, preia conducerea lucrărilor
ședinței.
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1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării
de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție ”Modernizare
drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna în localitatea Crasna, comuna Crasna, județul
Sălaj” finanțat prin PNDL.
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.54 din data de 05.09.2017
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului
de investiție ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna în localitatea
Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” finanțat prin PNDL.
2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind luare act de demisia administratorului
SC CRASNA SERV SRL.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții.
Sîrca Constantin: spune că OUG nr.109/2011 nu se referă la SC CRASNA SERV SRL, nu este
intreprindere publică.
Secretar: se aplică OUG nr.109/2011 la societățile la care unitatea administrative teritorială are
calitatea de acţionar unic sau majoritar. UAT are calitatea de autoritate publică tutelară.
Sîrca Constantin: nu se aplică decât Ordonanța 36 și 31.
Secretar: este aplicabil OUG nr.109/2011, acest lucru este solicitat și prin adresă de către AJFP,
prin care se solicită constituirea consiliilor de administrație.
Primar: vom încerca să facem cum este mai bine.
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.55 din data de 05.09.2017
privind luare act de demisia administratorului SC CRASNA SERV SRL.
3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de
repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională
pentru Locuinţe .
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.56 din data de 05.09.2017
privind aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de
închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe .
4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență din comuna Crasna
Secretarul 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.57 din data de 05.09.2017
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Crasna.
5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a
funcțiilor publice pe anul 2018.
Secretarul 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.58 din data de 05.09.2017
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Crasna.
6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de
inventariere a domeniului public al comunei Crasna.
Secretarul 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.59 din data de 05.09.2017
privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Crasna
7. Se trece la următorul punct: 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”.
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.60 din data de 05.09.2017
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”.
8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului
local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna.
Secretarul prezintă raportul. Se solicită propuneri.
Domnul Pop Aurel o propune pe doamna Ozsvath Ilona.
Domnul Breda Ștefan o propune pe doamna Kocsis Eva.
Alte propuneri nefiind se supun la vot propunerile făcute și se aprobă în unanimitate de voturi.
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.61 din data de 05.09.2017
privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului
Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna.
9.Diverse.
Primar: mulțumește celor care au participat la organizarea și derularea Zilelor Crasnei.
Informează consiliul local de faptul că în cursul zilei se va semna contractul de finanțare pentru
reabilitarea grădiniței cu program normal și pentru reabilitarea Liceului tehnologic ”CsereyGoga”. Putem demara procedura de achiziție publică.
Pop Aurel: datorită lucrărilor de canalizare la Marin sunt ulițe impracticabile. Trebuie făcut
ceva la ulițele respective, nu poate intra o salvare sau o autospecială de stins incendii.
Primar: Am discutat deja cu constructorul. Refacerea infrastructurii este în sarcina acestuia, la
sfîrșitul anului au fost drumurile reabilitate. Conducerea de la TIM a fost la Marin este o
problemă pe o lungime de 1,3 km, ar trebui să tăiem asfaltul sau să se facă lângă Valea
Marinului. Soluții sunt.
Viceprimar: Am vorbit cu constructorul, astăzi vor merge să remedieze situația.
Sîrac Constantin: țiganii doresc prelungirea conductei de apă. Ar fi de acord să participe la
cofinanțare. Vor face o listă cu semnături.
Primar: avem studii din care rezultă costul conductei, care este destul de mare. Lipsa apei am
suplimentat și cu pompierii.
Viceprimar: proiectul este făcut până la capăt.
Ozsvath Ilona: a lipsit de la două ședințe de consiliu, nu pentru că nu a vrut să vină, ci pentru
că a fost plecată în tabără internațională cu copii. Au exersat teatrul poetic, copii ne-au
reprezentat cu cinste. Am primit invitație la două festivaluri, dacă consiliul local ne sprijină, la
Tiszaujvaros și la Veszprem. La Balaton Maria Furdo am fost finanțat de proiect, au avut
întâlnire cu actori, regizori.
Priamr: din partea directorului școlii domnul Anderlik Istvan a trimis o scrisoare de mulțumire
consilierilor locali care au sponsorizat excursia elevilor cu media de peste 9,80.
Pop Aurel: solicită amplasarea a două stații de autobuz pentru elevi.
Primar: este în lucru.
În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ordinea de zi a ședinței
care va avea loc la data de 24.10.2017 orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local.
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Domnul primar propune Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu solicitanții care
au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL a Listei solicitanţilor
care nu au acces la locuinţă A.N.L.
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,
Chirilă Ioan

Secretar,
Lazar Veturia

