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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
Nr.2693/20.03.2018.

PROCES - VERBAL
Încheiat azi, 20.03.2018 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat
de primar prin Dispoziția nr.184/13.03.2018. 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 toți consilierii. 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. Raportul primarului cu privire la dezvoltarea economică şi socială a comunei Crasna la
sfârşitul anului 2017
Prezintă: Bogya Miklos – primar
2.Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.183/07.03.2018 privind
viramente de credite în bugetul comunei Crasna pe anul 2018.
Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector
3.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al
primarului comunei Crasna
Prezintă: Bogya Miklos – primar
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor
nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în comuna
Crasna” în anul 2018
Prezintă: Bogya Miklos – primar
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul
2018, a Comunei Crasna
Prezintă: Vekas Albert- Levente - inspector
6.Proiect de hotărâre privind numirea persoanei care ține Registrul de evidenţă a datoriei
publice locale a unităţii administrativ-teritoriale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a
unităţii administrativ-teritoriale.
Prezintă: Bogya Miklos – primar
7.Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi prezentată și se aprobă în unanimitate de voturi.
În continuare președintele de ședință, domnul Darabont Vilmos preia conducerea
lucrărilor ședinței.
1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Raportul primarului cu privire la dezvoltarea
economică şi socială a comunei Crasna la sfârşitul anului 2017.
Domnul primar prezintă raportul. În continuare se trece la discuții.
Sîrca Constantin: pe hârtie sumele sunt foarte OK În realitate ce s-a realizat în comuna Crasna
pentru dezvoltarea economico-socială a comunei în timp de doi ani?
Primar: s-a făcut canalizarea la Alszeg, la str. Vîrșolțului, am continuat la Marin canalizarea.
Am accesat lucrări de 3 milioane de euro pentru asflatare străzi în Crasna depus la FEADR,
Reabilitarea școlii și Grădiniței cu program normal Crasna, Reabilitarea Căminului Cultural
din Huseni și Mizeul Satului. Se așteaptă o semnătură pe contract, nu este vina noastră că
trebuie să așteptăm, pentru derularea acestor proiecte.
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Sîrca Constantin: este prezentat frumos, dar real nu se vede nimic. Trebuie făcute lucrări de
infrastructură. Asta așteaptă oamenii.
Bodizs Zoltan: bani la învățământ sunt tot de la primărie, centralele noi pe gaz la cele trei
corpuri, la sala de sport se vor pune aeroterme.
Primar: sunt lucruri mai mărunte, dar s-a făcut după posibilități. După doi ani de mandat de
consilier local ar trebui să știți și dumneavoastră cum funcționează treburile și birocrația.
Derularea de programe nu merge de pe o zi pe alta. Investițiile majore despre care discutați se
pot realiza numai din proiecte finanțate din fonduri europene menționate anterior.
Vincze Alexandru: din bugetul local nu poți face investiții mari, numai pe proiecte europene.
Contractul pentru realizare pod nou și asfaltare străzi, a fost semnat, lucrările se vor începe de
îndată ce vremea va permite. Din impozitele și taxele locale nu o să avem bani pentru investiții.
2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului
nr.183/07.03.2018 privind viramente de credite în bugetul comunei Crasna pe anul 2018.
D-na 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.14 din data de
20.03.2018 privind validarea Dispoziției primarului nr.183/07.03.2018 privind viramente
de credite în bugetul comunei Crasna pe anul 2018.
3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al
aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. Discuții nefiind se supune la vot proiectul de
hotărâre și se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 abținere (Bodizs Zoltan – UDMR).
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.15 din data de
20.03.2018 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al
primarului comunei Crasna.
4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru
acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de
performanță în comuna Crasna” în anul 2018.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. În continuare se trece la discuții.
Sîrca Constantin: să fie pe locul 6.
Primar: să nu riscăm să pierdem finanțarea, propun să rămânem între locul 1-8.
Sîrca Constantin: cei din Marin au fost să discute despre echipa lor de fotbal?
Primar: da, au fost purtate discuții, am discutat și cu consilierii Pop și Chirilă din satul Marin,
inclusiv cu jucătorii de fotbal din Marin. Trimitem cilindru să rezolve terenul. Cei din Marin
se vor înscrie la Crasna. Liga a V-a începe la vară.
Sîrca Constantin. Tinerii din Crasna au cerut să stimulăm sportul. Să găsim o soluție.
Primar: până acum am mers cu conducerea echipei la liceu să discutăm cu profesorii de sport.
Și handbalul merge foarte bine la Crasna. Deocamdată mergem pe fotbal în cadrul Asociației
CS Crasna. Încercăm să facem o echipă bună de fotbal din jucătorii din Crasna și Marin, decât
să avem două echipe slabe. Până acum au fost 50-60 copii la preselecție, acum sunt în jur de
20 de copii. După anii 90 nu am reușit să avem o echipă să meargă 6 ani consecutiv. Scopul
nostru este să scoatem copiii din fața calculatorului și să promovăm mișcarea sănătoasă.
Sîrca Constantin: să atragem sponsori să sprijine sportul.
Primar: cu câți sponsori ați discutat? Noi am vorbit cu Fibrex și cu firmele din comună, însă
foarte mulți s-au retras.
Sîrca Constantin: am vorbit, dar zic cu ce mă ajută primăria, dau și de Zilele Crasnei.
Primar: există posibilitatea de a acorda cei 2% din impozit, pentru cei care este important
sportul sunt alături de echipă, dar din păcate rămân tot mai puțini, susținătorul principal rămâne
tot Primăria.
Darabont Vilmos: ar fi o motivare bună pentru tineri să asigurăm teren și sală.
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Primar: ori de câte ori am fost solicitat am luat legătura cu școala și am asigurat sala de sport
pentru antrenamente. Am discutat cu domnul director de la școală, în anul acesta se va reabilita
covorul din sala de sport în valoare de 15000 lei. Nu trebuie să facem reabilitare totală, se va
repara doar pe tronsonul unde este fisurat.
Viceprimar: teren de tenis ar trebui la Crasna.
Primar: ar fi o prioritate mai mare un teren sintetic.
Darabont Vilmos: tenis de masă este popular în rândul tinerilor.
Primar: la solicitarea celor care doresc să practice tenis de masă am asigurat spațiul garajul
pompierilor sau la holul Căminului Cultural.
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.16 din data de
20.03.2018 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor
nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în
comuna Crasna” în anul 2018.
5 . Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de
achiziție publică, pentru anul 2018, a Comunei Crasna.
Domnul Vekas Albert prezintă raportul. Se trece la discuții.
Sîrca Constantin: încredințarea directă până la ce sumă se poate da? Lucrările se pot diviza in
mai multe contracte distincte?
Vekas Albert: până la 100.000 euro pentru lucrări, 30.000 euro pentru servicii sau achiziție de
bunuri. Condițiile sunt prevăzute în strategie. Conform Legii nr.89/2016 autoritatea
contractantă nu poate diviza în mai multe contracte distincte, cu scopul de a evita aplicarea
procedurilor de atribuire.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.17 din data de
20.03.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2018, a
Comunei Crasna.
6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind numirea persoanei care ține Registrul
de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale şi Registrul de evidenţă
a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. Discuții nefiind se supune la vot proiectul de
hotărâre și se aprobă în uanimitate de voturi.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.18 din data de
20.03.2018 privind numirea persoanei care ține Registrul de evidenţă a datoriei publice
locale a unităţii administrativ-teritoriale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a
unităţii administrativ-teritoriale.
7. Diverse.
Primar: informează consiliul local despre faptul că au fost montate camere de supraveghere, sa încheiat un contract pentru 18 camere de supraveghere, tehnologia se dezvoltă și trebuie
îmbunătățite cele existente. Se vor pune camere la toate căile de acces din comună și satele
aparținătoare. Trebuie să luăm măsuri să reducem infracționalitatea, în ultima perioadă au fost
mai multe furturi.
Darabont Vilmos: să asigurăm internet în parcuri.
Primar: se poate rezolva, accesăm fonduri în viitorul apropiat ori prin Telekom ori prin alte
posibilități.
Pop Aurel: care este situația întăbularea drumului de la Crasna la Valcău?
Primar: facem presiuni asupra firmei, noi am făcut partea noastră.
Sîrca Constantin: Valcăul a predat drumul deja la județ, a rămas doar partea Crasnei.
Pop Aurel: problema iluminatului public în satul Marin.
Vincze Alexandru: am făcut demersuri, au făcut promisiuni cei de la firmă.
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Torma Alexandru: este pe led, trebuie schimbat tot.
Kiss Istvan:Vine vara, la parcuri va începe circul și scandalul, și vitezomanii, câteodată este
discotecă în parc, este catastrofă.
Primar: este reglementare legală. Trebuie aplicată legea.
Pap Sandor: cine a organizat Balul de primăvară?
Kiss Istvan: sunt principalul organizator, împreună cu primăria, asociația femeilor din Crasna.
Pap Sandor: când va fi o duminică liber căminul cultural, vrea să aducă o echipă de teatru.
Primar: pentru balul nu s-a luat taxa, nici pentru, activități sportive, pentru copii, deoarece
primăria este partener în organizarea acestor evenimente.
Breda Ștefan: a înțeles că cel care este cu iluminatul public nu are suficienți oameni, atunci să
subînchirieze lucrarea la altă firmă care are oameni. Trebuie sesizată poliția națională în
legătură cu cei cu mașinile care fac raliu, poliția locală nu poate opri mașinile. O altă problemă
ridicată de câteva persoane este că, stă apa până dincolo de gleznă în fața magazinelor de la
parterul blocului. Ar trebui pavat acolo. Cei de la Crasna Serv au pus criblură în piață, nu este
bine.
Ozsvath Ilona: programul cu izolarea blocurilor a rămas numai pentru municipii.
Primar: da.
Ozsvath Ilona: împreună cu elevii au făcut un chestionar cu titlul ”Dacă vrei schimbare, fii tu
schimbarea”, elevii au făcut interviu cu mai multe persoane. Multă lume se plânge de
infrastructură, sunt mulți care sunt mulțumiți de relația cu primăria, școala, instituții. Secția
paliativă de la spital este apreciată. Să încercăm să ajutăm tineretul cu locuri de muncă, să nu
plece din țară. Săptămâna viitoare va fi ”Școala altfel” vor veni în vizită elevii de la școală cu
deficiențe de la Cluj. Vor duce copii la Muzeul satului, la biserică, vor servi o masă la EL&BE.
Invită consilierii să participe la spectacolul care va fi prezentat de acești copii, care au un cor
cu limbajul mimico-gestual. Mulțumește domnului Kiss Istvan și primarului pentru faptul că
vor plăti masa servită de copii.
În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ședința care va avea loc
la data de 24.04.2018, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local.
Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de
execuţie al bugetului local, pe anul 2017.
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,
Darabont Vilmos

Secretar,
Lazar Veturia

