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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.12401/21.12.2017. 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat azi, 21.12.2017 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat 

de primar prin Dispoziția primarului nr.667/14.12.2017. 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 toți consilierii locali. 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 completări: 

1. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției primarului nr.661/06.12.2017 privind 

aprobarea de viramente de credite în bugetul 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 casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar 

din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna 

Prezintă: Nagy Erika –  director Spital de boli cronice 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului de boli cronice 

Crasna 

Prezintă: Nagy Erika –  director Spital de boli cronice 

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

”MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL HUSENI”, solicitării unei 

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

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea acordării  lemn foc gratuit pentru 

instituțiile publice și biserici de pe raza comunei Crasna 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

Completare la ordinea de zi: 

- proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017 

prin Dispoziţia primarului nr.676/20.12.2017 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector 

7. 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 Kiss Ludovic, preia conducerea lucrărilor 

ședinței. 

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

dispoziției primarului nr.661/06.12.2017 privind aprobarea de viramente de credite în bugetul 

comunei Crasna pe anul 2017. 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul.  Discuții nefiind se supune la vot proiectul de 

hotărâre și se aprobă în inanimitate de voturi. 
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Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.92 din data de 21.12.2017 

privind validarea dispoziției primarului nr.661/06.12.2017 privind aprobarea de viramente de 

credite în bugetul comunei Crasna pe anul 2017. 

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

bugetului comunei Crasna pe anul 2017  

Doamna 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.93 din data de 21.12.2017 

privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2017  

3. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea casării 

de mijloace fixe şi obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna. 

Doamna Nagy Erika 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.94 din data de 21.12.2017 

privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli 

cronice Crasna. 

4. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 

statului de funcții al Spitalului de boli cronice Crasna 

Doamna Nagy Erika prezintă raportul. Se trece la discuții, 

Dimeny Alexandru: se modifică și salarul celor promovați? 

Nagy Erika: da, este obligatoriu promovarea asistenților medicali dacă au promovat toate 

examenele conform Legii nr.95/2006. 

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.95 din data de 21.12.2017 

privind modificarea statului de funcții al Spitalului de boli cronice Crasna 

5. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

valorii   de   investiţie   a   proiectului intitulat ”MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN 

CULTURAL HUSENI”, solicitării unei Scrisori de garanție de la FGCR IFN SA și plății 

unui comision  de garantare. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. Disucții nefiind se supune la vot proiectul de 

hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.96 din data de 21.12.2017 

privind  aprobarea valorii   de   investiţie   a   proiectului intitulat ”MODERNIZARE SI 

DOTARE CAMIN CULTURAL HUSENI”, solicitării unei Scrisori de garanție de la FGCR 

IFN SA și plății unui comision  de garantare. 

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

aprobarea acordării  lemne foc gratuit pentru instituțiile publice și biserici de pe raza comunei 

Crasna. 

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

Breda Ștefan : diferența nu este mare față de anul trecut. 

Kiss Istvan : la Ratin ce se face la Cămin Cultural? 

Primar: un botez, sau nuntă. 

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.97 din data de 21.12.2017 

privind aprobarea acordării  lemne foc gratuit pentru instituțiile publice și biserici de pe raza 

comunei Crasna. 
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7. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind validarea 

rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017 prin Dispoziţia primarului 

nr.676/20.12.2017. 

Doamna Nemeth 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.97 din data de 21.12.2017 

privind validarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2017 prin Dispoziţia 

primarului nr.676/20.12.2017. 

8. Diverse. 

Ozsvath Ilona: la sfîrșitul săptămânii trecute a avut loc Concertul de Crăciun și Tîrgul de 

Crăciun. Au fost făcute 100 pachete, din care 50 pentru elevi și trei familii cu probleme de 

sănătate au beneficiat de ajutor financiar. Mulțumește consilierilor pentru colaborare, speră să 

se fi fost un gest bine primit. S-a depus multă muncă în acțiune. A fost Căminul plin. 

Mulțumește celor care au ajutat. 

Filip Ioan: ce demersuri trebuie făcute pentru racordarea la apă? 

Primar: La compania de apă, cu proiect și să fie prezent la recepție. 

Bodizs Zoltan: Hornul este înfundat la grădinița din Huseni, gardul rupt și geamul spart. 

Trebuie discutat cu reprezentanții romilor să ia măsuri. 

Filip Ioan: a luat legătura cu ei. 

Primar : urează un an nou fericit tuturor. 

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

care va avea loc la data de 09.01.2017 orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

 Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea organizarea reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Crasna pentru anul 

şcolar 2018-2019 

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, 

Kiss Ludovic                           Lazar Veturia 


