
Intern 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.10164/03.10.2017. 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 03.10.2017 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat 

de primar prin Dispoziția primarului nr.575/26.09.2017. 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 14 consilieri locali, fiind absent motivat domnul Kovacs Istvan 

(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.574/26.09.2017 privind 

rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2017 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector 

2. Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

3. Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Crasna  la Programul de 

stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2017, în vederea 

achiziţionării unui autoturism prin acest program, de către comuna Crasna  

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”Inființare centru 

multifuncțional în loc. Crasna, jud.Sălaj.” 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

Completare la ordinea de zi: 

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

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector 

7. Diverse. 

Alte propuneri nefiind, se supune la vot ordinea de zi prezentată cu completări 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.574/26.09.2017 privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe 

anul 2017. 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. În completare arată că de suma aceasta nu am 

avut nevoie, a rămas disponibil la nivelul județului Sălaj, și la ședința următoare probabil că 

va fi și retrasă. 

 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.68 din data de 03.10.2017 

privind validarea Dispoziției primarului nr.574/26.09.2017 privind rectificarea bugetului 

comunei Crasna pe anul 2017. 
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2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de 

deplasare. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții. 

Kiss Istvan: este vorba de echipa de adulți? 

Primar: da. 

Sîrca Constantin: propune  cumpărarea unui autobus. Trebuie făcut calcul. 

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

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.69 din data de 03.10.2017 

privind decontarea unor cheltuieli de deplasare. 

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

deplasare. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții. 

Ozsvath Ilona: echipa de teatru a obținut calificativul de argint, au participat specialiști  din 

partea Teatrului  din Budapesta, care analizează tot. Este foarte mulțumită de acest rezultat. 

Primar: mulțumește pentru rezultatul obținut. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 votui pentru și 2 abțineri : Sîrca 

Constantin(PNL) și Ozsvath Ilona (UDMR). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.70 din data de 03.10.2017 

privind decontarea unor cheltuieli de deplasare. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei 

Crasna  la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2017, în 

vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program, de către comuna Crasna. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. În completare arată că se va cumpărar un Logan 

cu dotări minimale. Se trece la discuții. 

Dimeny Alexandru: autoturismul să conțină climatizare. 

Breda Ștefan: Am discutat de Dacia Logan, MCV-urile consumă mai puțin. 

Primar: sunt mult mai scumpe. 

Dimeny Alexandru: să cumpărăm unul cu care se poate merge pe teren. 

Primar: Nu ne putem permite un Daster. 

 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.71 din data de 03.10.2017 

privind aprobarea participării comunei Crasna  la Programul de stimulare a înnoirii parcului 

auto naţional – programul rabla 2017, în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest 

program, de către comuna Crasna. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

”Inființare centru multifuncțional în loc. Crasna, jud. Sălaj.” 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: să fie o sală de conferințe. 

Primar: se va menține structura actuală, sala de expoziție rămâne, sala pentru copii. 

 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.72 din data de 03.10.2017 

privind aprobarea implementării proiectului ”Inființare centru multifuncțional în loc. Crasna, 

jud.Sălaj.” 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei 

Crasna pe anul 2017. 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. 

Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate 

de voturi. 



Intern 

 

 

 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.73 din data de 03.10.2017 

privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2017. 

7.Diverse. 

Pop Aurel: comuna se poate mândri cu Bonțe Floarea din Marin, care a participat la concursul 

Master Chef la București și a câștigat toate cuțitele, propune să i se deconteze drumul la 

București. În legătură cu drumurile din Marin, Crasna Serv face drumuri de câmp și nu repară 

în sat. 

Primar: Crasna Serv a făcut ulițele în Marin. 

Pop Aurel: în viitor să fim întrebați unde sunt prioritățile pentru reparare. 

Primar: refacerea infrastructurii este obligația constructorului. La sfârșitul anului trecut toate 

ulițele din Marin au fost puse la punct, inclusiv șanțurile. 

Pop Aurel: au lucrat la un drum care nu este locuit și la drumul către Oprea. 

Filip Ioan: la Căminul Cultural din Huseni nu funcționează apa și canalizarea. 

Primar: săptămâna trecută am primit confirmarea de câștigare a proiectului pentru Căminul 

Cultural din Huseni, locul 4 pe țară. 

Filip Ioan: la biserici ar trebui introdus apa și canalizarea, mai trebuie vreo 4 lămpi la iluminat 

public în Huseni. 

Primar: din fonduri proprii nu putem face. Domnul viceprimar va rezolva becurile. 

Filip Ioan: s-a făcut investiție lângă Țîrlea, care nu –și curăță șanul și nu taie răchitele. Trebuie 

luate măsuri. 

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

care va avea loc la data de 28.11.2017 orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

 Domnul primar propune proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2018, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin 

domeniului public şi privat al comunei Crasna. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


