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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
Nr.11813/28.11.2017.

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 28.11.2017 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat
de primar prin Dispoziția primarului nr.646/21.11.2017. 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 pe site: 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 motivat domnul Kovacs Istvan (UDMR)
și Breda Ștefan (UDMR) În continuare supune spre aprobare procesul verbal al ședinței
anterioare care se aprobă cu 12 voturi pentru și 1abținere (Sîrca Constantin – PNL).
În continuare dă cuvântul domnului primar Bogya Miklos care prezintă spre aprobare
ordinea de zi a ședinței:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2017.
Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector
2. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Sipos
Sofia, Sipos Andrei, Sipos Gavril și Sipos Zoltan a unei suprafeței de teren
proprietatea Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.41, jud. Sălaj
Prezintă: Torma Ecaterina- inspector
3. 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
Prezintă: Kovacs Marta- Ildiko- inspector
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C.
CRASNA SERV S.R.L.
Preizintă: Nyeste Arpad – administrator SC CRASNA SERV SRL
5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii consiliului local Crasna nr. 77. din
data de 24.10.2017 privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA
SERV SRL
Prezintă: Bogya Miklos- primar
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: Kovacs Marta- Ildiko- inspector
7. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului/reprezentantului comunei Crasna în
A.G.A. ADI „ECODES Sălaj” în vederea aprobării Strategiei de Contractare și a
Documentației de Atribuire
Prezintă: Bogya Miklos- primar
8. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local
nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunei Crasna
Prezintă: Bogya Miklos- primar
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate
al primarului comunei Crasna.
Prezintă: Lazar Veturia- secretar
10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de
Asistență socială
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Prezintă: Lazar Veturia- secretar
11. Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare
Prezintă: Bogya Miklos- primar
12. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Prezintă: Lazar Veturia- secretar
13. Diverse.
Alte propuneri nefiind, se supune la vot ordinea de zi prezentată 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 rectificarea bugetului
comunei Crasna pe anul 2017.
Domna Nemeth Annamaria prezintă raportul. Discuții nefiind se supune la vot proiectul de
hotărâre și se aprobă în inanimitate de voturi.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.80 din data de
28.11.2017 privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2017.
2. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind propunerea de
atribuire în proprietatea numiților Sipos Sofia, Sipos Andrei, Sipos Gavril și Sipos Zoltan a
unei suprafeței de teren proprietatea Statului Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.41,
jud. Sălaj
Doamna Torma Ecaterina prezintă raportul. Se trece la discuții.
Sîrca Constantin: Suprafața este multă. Să se dea numai 500 mp și pentru restul să plătească
chirie.
Dimeny Alexandru: Statul a luat terenul abuziv.
Torma Ecaterina: a fost luat în baza legii nr.58/1974 a sistematizării terenului, atunci s-a dat
numai în folosință.
Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi
pentru și 1 abținere (Sîrca Constantin – PNL)
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.81 din data de
28.11.2017 privind propunerea de atribuire în proprietatea numiților Sipos Sofia, Sipos
Andrei, Sipos Gavril și Sipos Zoltan a unei suprafeței de teren proprietatea Statului
Român, situat în intravilanul loc. Crasna nr.41, jud. Sălaj.
3. Se trece la următorul punct: 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 .
Doamna Kovacs Marta-Ildiko prezintă raportul. Se trece la discuții.
Pap Sandor: taxa la Căminul Cultural din Crasna să fie micșorat la 1000 de lei.
Torma
Alexandru:
din
ce
cauză?
Pap Sandor: este prea scump.
Torma Alexandru: știți că pe timp de iarnă se consumă 3 mc de lemne pentru o nuntă la
încălzire?
Pap Sandor: cît se face vara?
Torma Alexandru: se plătește răcirea, aerul condiționat. Numai pentru mese s-a cheltuit 15000
de lei.
Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi
pentru și 1 abținere (Pap Sandor – EMNP-PPMT)
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.82 din data de
28.11.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, a tarifelor şi
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chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al
comunei Crasna .
4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile
prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.
Domnul Nyeste Arpad prezintă raportul. Se trece la discuții.
Primar: față de anii anteriori ați micșorat tarifele.
Nyeste Arpad: am încercat să facem prețuri rezonabile și să putem concura și cu alte societăți.
La deșeuri sunt persoane care pe lângă pubelă mai pun pe stradă cinci saci cu tot feluri de
deșeuri vegetale, moloz, din cauza asta s-a introdus tariful de 5 lei pe sac. Astfel ajungem de
unde am pornit, s-a majorat volumul de deșeu transportat la Dobrin. Sunt convins că nu mai
scoate atât deșeu, trebuie să vină la firmă pentru saci personalizați.
Sîrca Constantin: să nu se confundă sacul cu sacul pentru plastic.
Nyeste Arpad: sacul va fi personalizat cu numele firmei.
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.83 din data de
28.11.2017 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA
SERV S.R.L.
5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii consiliului
local Crasna nr. 77. din data de 24.10.2017 privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al
SC CRASNA SERV SRL.
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.84 din data de
28.11.2017 privind completarea Hotărârii consiliului local Crasna nr. 77. din data de
24.10.2017 privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC CRASNA SERV SRL.
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.
Doamna Kovacs Marta 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.85 din data de
28.11.2017 privind aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri
în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei
Crasna în A.G.A. ADI „ECODES Sălaj” în vederea aprobării Strategiei de Contractare și a
Documentației de Atribuire
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.86 din data de
28.11.2017 privind mandatarea primarului comunei Crasna în A.G.A. ADI „ECODES
Sălaj” în vederea aprobării Strategiei de Contractare și a Documentației de Atribuire.
8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea
Consiliului local nr.23 din 21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Crasna
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.87 din data de
28.11.2017 privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr.23 din
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21.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Crasna
9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al
aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.
Secretarul comunei 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.88 din data de
28.11.2017 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al
primarului comunei Crasna.
10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al
Serviciului Public de Asistență socială.
Secretarul comunei 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.89 din data de
28.11.2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență
socială.
11. 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: a fost ediția a XXIV-a a festivalului, au participat trei categorii de vârste la
teatru amator. Din 22 de echipe, cei din Crasna au obținut locul 3. S-a organizat masă rotundă
cu oameni de specialitate, copii au avut mult de învățat.
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.90 din data de
28.11.2017 privind decontarea unor cheltuieli de deplasare.
12. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
Secretarul comunei prezintă raportul. se solicită propuneri.
Pop Aurel propune pe domnul Kiss Ludovic. 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.91 din data de 28.11.2017
rivind alegerea președintelui de ședință.
13.Diverse.
Un grup de cătețeni din Marin prin Chirilă Ioan, fost pază de noapte, ridică problema ulițelor
din sat care au devenit inpracticabile ca urmare a lucrărilor de canalizare din sat.
Primar: și în momentul prezent sunt acolo muncitorii de la Crasna Serv pentru remedierea
situației. Subliniază faptul că, aceste lucrări trebuiesc făcute de către cei care execută lucrarea
de canalizare și alimentare cu apă. Cei de la TIM Construcții trebuie să comunice cu domnul
Trifan să refacă drumul. Noi nu suntem în relații contractuale cu domnul Trifan. În continuare
prezintă Notificarea ultimativă primită de la TIM Construcții adresată către SC TGI SRL prin
care solicită rezolvarea problelemor legate de accesul pe strada Hutii- tronson R7, în caz contrar
se vor calcula penalități de întârziere. Noi am făcut demersuri, tot ce a fost pus pe ulițele din
Marin au fost din banii primăriei.
Chirilă Ioan: la partea de nord nu s-a făcut.
Primar: Și vremea ploioasă a mai agravat situația. În fiecare sat a fost și este situație similiară
la lucrările de alimentare cu apă și canalizare.
Torma Alexandru: trei bascule cu piatră spartă s-a dus la Marin.
Sîrac Constantin: S-a rdicat problema de ce se plăterște mai mult pentru apă la Marin decât la
Crasna.
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Primar: nu s-a predat încă la Compania de apă, deoarece nu se preia fără finalizarea canalizării.
Din cauza asta se plătește mai mult și din cauza racordărilor ilegale.
Viceprimar: Sunt multe pierderi de apă, sunt mulți care au contorul în beci, și se folosește multă
apă necontorizată. Au fost făcute racordurile fără autorizație și fără proiect. Fiecare trebuie să
scoată contorul la limita proprietății.
Primar: se vor face demersuri pentru urgentarea lucrărilor de reabilitare a ulițelor.
Constructorul trebuie să aducă strada la starea inițială.
Dimeny Alexandru: revenind la taxa de la Căminul Cultural, să se facă o situație cu venituri și
cheltuieli să vedem cât acoperă taxa.
Primar: pot să cer o situație, dar nu acoperă nici 50% din cheltuieli, trebuie achitat și salarul
angajatului.
Dimeny Alexandru: Eu știu că nu acoperă chletuielile, de cer să plătească primăria?
Ozsvath Ilona: are de marcat două propbleme: în data de 3 decembrie va avea loc gala de 18
ani a echipei de teatru Tinikomediasok, la care invită toți consilierii să participe. Și a doua
problemă Concertul de binefacere, ne pregătim și invită consilierii să ajute la distribuirea
pachetelor. Dorim să ajutăm familiile nevoiașe.
Sîrca Constantin: Tot ridicăm problema de ocupare a trotuarului a celor care ocupă spațiul
public. În centru este ocupat trotuarul în fața la Inserco. Este taxa stabilită în hotărâre.
Prima: Au promis că vor veni să plătească.
Sârca Constantin: propune să se pună indicator de cedează trecerea în centru. Trebuie reparat
drumul către școală lîngă restaurant. Este plin de bălți. Gardul de lîngă restaurant ce rost are,
trebuie desființat.
Primar: Vom lua măsuri. Problema circulației în centru a fost ridicată și de alți cetățeni, va fi
marcată.
Pop Aurel: în legătură cu apa de la Marin, persoan care citește contorul este angajat cu jumătate
de normă. Să fie angajat cu normă întreagă.
Primar: Și cînd a avut normă întreagă tot aceleași probleme au fost.
Sîrca Constantin: Citește odată la trei luni contorul, să aibă normă întreagă dar să vină zilnic la
lucru.
Primar: s-a discutat cu TIM pentru finalizarea lucrării, s-a semnat cu ei un act adițional prin
care se prevede că ei sunt răspunzători în cazul în care nu vor termina lucrarea la termen, să nu
trebuiască să plătim noi înapoi la Fondul de mediu finanțarea de 4 milioane de euro. Și la
Crasna numai după un an de la finalizarea lucrării s-a preluat de către Compania de apă.
Filip Ioan: problema taxei de pășunat pe iarnăâ în cadrul ACB ului. Cum să rezolve?
Primar: noi nu avem relații contractuale cu ACB-ul. Pășunea este închiriată la cetățeni.
În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ordinea de zi a ședinței
care va avea loc la data de 19.12.2017 orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local.
Domnul primar propune proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 20182019.
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

