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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.1208/15.02.2018. 

PROCES - VERBAL 
 

 Încheiat azi, 15.02.2018 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat 

de primar prin Dispoziția nr.142/08.02.2018. 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 14, fiind absent motivat domnul Dimeny Alexandru (UDMR). La ședință mai 

participă doamna Nagy Erika, managerul Spitalului de boli cronice Crasna și domnul Anderlik 

Istvan Lorand, directorul Liceului tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna. În continuare secretarul 

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 aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2018. 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al 

SC CRASNA SERV SRL  

Prezintă: Todor Ildiko - contabil 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului și 

exploatarea pajiștilor și pășunilor aflate în proprietatea privată a Comunei Crasna 

Prezintă: Torma Alexandru - viceprimar 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

Prezintă: Lazar Veturia- secretar 

5. Completare la ordinea de zi: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația 

Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru 

realizarea lucrărilor de regularizare și reprofilare a cursului de apă p. Marin, cod 

cadastral II.2.006.00.00.00.0, pe teritoriul comunei Crasna, jud. Sălaj 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

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 aprobarea bugetului 

Comunei Crasna pe anul 2018. 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. În continuare se trece la discuții. 

Pap Sandor: câte datorii are primăria? 

Primar: anul curent propunem să reducem cu opt miliarde și mai rămân patru miliarde. 

Încercăm să facem demersurile să scăpăm de datorie. 

Pap Sandor: întreabă dacă primăria poate cumpăra teren, să punem panouri solare pentru 

energie electrică. Trebuie luat credit de la bancă. 

Nemeth Annamaria: În momentul de față nu avem sursa de buget pentru angajarea unui nou 

credit. 
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Sîrca Constantin: la ordinea publică – paza, aici conform legii paza să fie asigurată de Poliție 

locală. Am putea face economie. Cred că sunt 6 paznici, noi plătim dublu nu doar salariile. 

Legea 333, paza se poate asigura cu poliția locală, au și atribuții de pază. La asistență socială 

avem 475 mii lei și aici propun să servească copii masa la Crasna și astfel se poate reduce din 

personalul centrelor la sate. 

Primar: deja știm cam câți copii avem la toamnă și numărul este mic, existența centrelor din 

toamnă este cu semnul de întrebare. Dacă nu sunt copii nu se justifică funcționarea. 

Sîrca Constantin: Să reducem unde se poate, să investim în drumuri, vrem să știm dacă drumul 

către Marin va lua Consiliul Județean? 

Primar: va fi preluat de consiliul județean. 

Sîrca Constantin: bugetul este unul de supraviețuire, nu este dezvoltare. 

Primar: este buget realistic, nu putem umfla. Este proiectul cu drumurile și podul nou, 

contractul a fost semnat și proiectul de modernizare a căminului cultural din Huseni. 

 În continuare domnul primar informează consiliul local despre petiția semnată de un 

număr de 84 de cetățeni din Marin în legătură starea drumurilor în urma lucrărilor de canalizare, 

înregistrată sub nr.985/13/01.02.2018, au avut loc discuții cu firma constructoare și dirigintele 

de șantier, s-au deplasat împreună la fața locului pentru constatarea situației și s-a ajuns la 

concluzia că în proiect sunt sume cuprinse pentru refacerea infrastructurii dar numai pe 50 cm, 

diferența se va achita de către Comuna Crasna. Din cauza vremii nu s-a putut lucra, însă au fost 

transportate deja două mașini cu materiale, în total vor fi duse cinci camioane, s-a cumpărat 

material mai scump, dar de calitate. Vom încerca să facem cât mai repede. 

Pop Aurel: în calitate de consilier local din satul Marin, am participat și la discuții și la fața 

locului cu constructorul dirigintele de șantier, primarul, viceprimarul, în momentul de față nu 

se poate lucra, dar imediat ce vremea va permite este sigur că vor începe lucrările. 

Pap Sandor: la parcuri și zone verzi, sumele sunt cele care merg la SC Crasna Serv SRL? 

Primar: acolo sunt cuprinse și alte sume nu doar cele pentru cositul ierbii, este și pentru 

curățirea pomilor și alte lucrări. 

Ozsvath Ilona: la învățământ suma pentru burse este foarte mic în comparație cu sumele pentru 

copii cu deficiențe. Nu se poate inversa? 

 Nemeth Annamaria: sunt sume cu destinație. 

Primar: sunt sume cu destinație, sunt aproape 60 de copii care primesc aproape 3000 de lei, 

care nici nu învață și distrug tot. Unii copii au intrat în grădinița din Huseni și au devastat totul. 

Acordăm din bugetul local suma de 15000 lei pentru bursă și o excursie pentru finalul anului 

cu sprijinul consilierilor. 

Ozsvath Ilona: la cultură, unde se prevede pentru formații? 

Nemeth Annamaria: la Cămine Culturale. 

Primar: la învățământ acordăm o sumă mai mare față de anul trecut, asigurăm transportul 

navetiștilor, combustibilul și 48000 chiria pentru grădinița cu program prelungit și sunt sume 

pentru persoane cu handicap neîncadrate, am discutat cu domnul director că vom cumpăra 

pentru beneficiul copiilor. 

Nagy Erika: primim oferte de la unități protejate și este în beneficiul tuturor dacă cumpărăm 

produse de la ei. 

Bodizs Zoltan: trebuie făcută o magazie la școală și amenajarea curții și clădirea veche 

desființată. 

Primar. Dacă apare prin POR proiect, din bugetul local nu se poate. Avem proiectul la 

canalizare cota parte de 3 miliarde și partea neeligibilă la pod nou și drum, sunt miliarde. Sunt 

proiecte cu prioritate, sunt oameni care suferă. 

Kiss Istvan: la sport este diferențiat pentru Clubul sportiv? 

Primar: Trebuie să pregătim pentru ședința următoare un proiect. 
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Kiss Istvan: suma este numai pentru echipa de fotbal. Nu mi se pare normal să fie mai mare la 

Biblioteca. 

Nemeth Annamaria: la biblioteca este numai salariul bibliotecarului. 

Primar: atât putem acorda pentru sport. 

Sârca Constantin: anul trecut în hotărâre am trecut obiective. Au fost realizate? 

Primar: au îndeplinit, sunt pe locul 6, am discutat cu conducerea clubului să fie câți mai mulți 

copii din Crasna. 

Pop Aurel: informează că la Marin se va înființa o Asociație pentru echipa de fotbal, vor avea 

nevoie de bani pentru sprijin. 

Sîrca Constantin: trebuie să-i sprijinim. 

Primar: trebuie să avem și perseverență nu numai entuziasm de început. Și întreprinzătorii 

locali trebuie să sponsorizeze sportul. 

Kovacs Istvan: anul trecut am primit toți banii incluși pentru culte, anul acesta noi vom ajuta 

primăria. 

 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi 

pentru și 3 abțineri ( Sîrca Constantin- PNL, Pap Sandor – EMNP PPMT, Bogya Alexandru – 

EMNP-PPMT). 

 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.9 din data de 

15.02.2018 privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2018. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2018 al SC CRASNA SERV SRL. 

Doamna Todor Ildiko 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.10 din data de 

15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC 

CRASNA SERV SRL. 

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

regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor aflate în 

proprietatea privată a Comunei Crasna. 

Domnul viceprimar prezintă raportul. În continuare se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: are primăria pășuni? 

Torma Alexandru: da la Ratin, Marin și Huseni. 

 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.11 din data de 

15.02.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea 

pajiștilor și pășunilor aflate în proprietatea privată a Comunei Crasna. 

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

președintelui de ședință. 

Secretarul prezintă raportul. Se solicită propuneri. 

Domnul Kiss Ludovic propune pe domnul Darabont Vilmos. 

 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.12 din data de 

15.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință. 

5. Se trece la următorul punct: proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare 

cu Administrația Bazinală de apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj 

pentru realizarea lucrărilor de regularizare și reprofilare a cursului de apă p. Marin, cod 

cadastral II.2.006.00.00.00.0, pe teritoriul comunei Crasna, jud. Sălaj 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții. 
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Sârca Constantin: pe ce distanță? 

Primar: pe 200 m. 

 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.13 din data de 

15.02.2018 privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de 

apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj pentru realizarea lucrărilor 

de regularizare și reprofilare a cursului de apă p. Marin, cod cadastral 

II.2.006.00.00.00.0, pe teritoriul comunei Crasna, jud. Sălaj. 

6.Diverse. 

Pop Aurel: sunt reclamații în sat că în ulițele unde nu se poate urca cu mașini, cetățenii au 

depozitat sacii cu gunoaie într-un punct și nu au fost ridicate de firmă. În legătură cu iluminatul 

public, ce face firma? 

Primar: Vor verifica situația. Firma nu mai are angajați la iluminat public. 

Pap Sandor: propune pentru parlamentari să se înscrie terenurile mai ușor, pentru transcriere 

trebuie o grămadă de bani. 

Primar: comuna Crasna este cuprins în cadastrul general, am fi fericiți să putem modifica noi 

legea. 

Sîrca Constantin: Care este situația cu postul de educator desființat? 

Anderlik Istvan: nu sunt copii, au fost doar trei copii care au fost transferați la program 

prelungit. Dacă vor exista suficienți copii se va reînființa postul, părinții doresc program 

prelungit nu program normal. 

Kiss Istvan: care este situația cu covorul de la sala de sport? 

Anderlik Istvan: nu sunt sume pentru înlocuire. Am primit oferte între 25.000 euro-35000 euro. 

Sîrca Constantin: pe fonduri nu sunt sume? 

Primar: dacă am putea face o sală mică pe proiect și asta să rămână pentru închiriere. 

Breda Ștefan: chiria este de 30.000 lei pe an, și noi comunitatea, nu putem investi să menținem 

sala de sport în stare de funcționare. 

Bodizs Zoltan: din chirie 50% merge la primărie, restul pe gaz, curent. 

Breda Ștefan: nu a vorbit de școală, din chirie 30% trebuie pus pentru investiție, întreținere. 

Darabont Vilmos: tinerii din Crasna se duc la Valcău și alte localități în sala de sport. 

Anderlik Istvan: Nu vorbim de închiriere ci de activitatea zilnică a elevilor. 

Filip Ioan: ar trebui făcut o sesizare către consiliul județean pentru drumul din Ratin și Huseni. 

Primar: ieri a fost ședința Consiliului Județean, au fost alocată suma de 82,00 mii lei pentru 

drumuri comunale și 53,80 mii lei  pentru intreținerea pe timp de iarnă a drumurilor județene, 

tranșa II. Proiectul mare este în contestație. 

 În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ședința care va avea loc 

la data de 19.03.2018, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru 

acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local  pentru  „Promovarea sportului de 

performanță în comuna Crasna” în anul 2018. 
 Alte propuneri nefiind se supune la vot propunerea făcută 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 

 


