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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.9293/15.09.2017. 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 15.09.2017 în ședința extraordinară a consiliul local Crasna, care a fost 

convocat de primar prin Dispoziția primarului nr.567/11.09.2017. 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 11 consilieri locali, fiind absenți motivați 

Ozsvath Ilona (UDMR), Kocsis Eva (UDMR) și nemotivați domnul Breda Ștefan  (UDMR),  

domnul Torma Alexandru (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 completare: 

1. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției primarului nr.559/05.09.2017 privind 

rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2017. 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2017. 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii   de   investiţie   a   proiectului intitulat 

”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE ÎN COMUNA 

CRASNA, JUDEȚUL SĂLAJ”, solicitării unei Scrisori de garanție de la FGCR IFN 

SA și plății unui comision  de garantare 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

4.  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. 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Listei de prioritate pentru acordarea 

locuinţei A.N.L.  

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

Completare la ordinea de zi: 

6. 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 

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. 

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

primarului nr.559/05.09.2017 privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2017.. 

Doamna Nermeth 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.62 din data de 15.09.2017 

privind validarea dispoziției primarului nr.559/05.09.2017 privind rectificarea bugetului 

comunei Crasna pe anul 2017. 
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2. Se trece la următorul punct: roiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna 

pe anul 2017. 

Doamna Nermeth Annamaria prezintă raportul.  

Primar: s-a semnat contractual de finanțare pentru proiectul MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE ÎN COMUNA CRASNA, JUDEȚUL SĂLAJ și 

trebuie să include în buget suma care urmează să primim din fonduri UE: 

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.63 din data de 15.09.2017 

privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2017. 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii   de   investiţie   a   

proiectului intitulat ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE ÎN 

COMUNA CRASNA, JUDEȚUL SĂLAJ”, solicitării unei Scrisori de garanție de la FGCR 

IFN SA și plății unui comision  de garantare 

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.64 din data de 15.09.2017 

privind aprobarea valorii   de   investiţie   a   proiectului intitulat ”MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE ÎN COMUNA CRASNA, JUDEȚUL SĂLAJ”, 

solicitării unei Scrisori de garanție de la FGCR IFN SA și plății unui comision  de garantare. 

4. Se trece la următorul punct: 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. 

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.65 din data de 15.09.2017 

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. 

5. Se trece la următorul punct Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Listei de 

prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L  

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.66 din data de 15.09.2017. 

privind aprobarea completării Listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L  

6.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.66 din data de 15.09.2017. 

privind aprobarea  completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de 

închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  

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. 

  Domnul primar propune informarea compartimentului impozite si taxe locale. 

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, 

     Chirilă Ioan              Lazar Veturia 
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