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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
Nr.4029/24.04.2018.

PROCES - VERBAL
Încheiat azi, 24.04.2018 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat
de primar prin Dispoziția nr.228/17.04.2018. 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 și declară constituirea legală a ședinței. 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 contului anual de execuţie al bugetului local, pe anul
2017.
Prezintă: Nemeth Annamaria - inspector
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Crasna, județul Sălaj
Prezintă: But Ioana-Mariana – inspector
3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al
primarului comunei Crasna
Prezintă: Nemeth Annamaria - inspector
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare
Prezintă: Bogya Miklos – primar
Completare la ordinea de zi:
5. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile,
impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2019
Prezintă: Boldizsar Maria- referent
6.Diverse
Se supune la vot ordinea de zi cu completări și se aprobă în unanimitate de voturi.
În continuare președintele de ședință, domnul consilier Darabont Vilmos preia
conducerea lucrărilor ședinței.
1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului
anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2017.
Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. Discuții nefiind se supune al vot
proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.19 din data de
24.04.2018 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2017.
2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei
Crasna, județul Sălaj.
Doamna But Ioana Mariana prezintă raportul. Discuții nefiind se supune al vot proiectul
de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.20 din data de
24.04.2018 hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al

Intern

Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Crasna, județul
Sălaj.
3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al
aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.
Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. Se trece la discuții.
Kovacs Istvan: despre cine este vorba?
Primar: doamna Szilagyi Krisztina de la compartimentul registru agricol a plecat de la
primărie și postul dânsei se transformă în debutant și se va organiza concurs pentru ocupare.
Alte discuții nefiind se supune al vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate
de voturi.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.21 din data de
24.04.2018 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al
primarului comunei Crasna.
4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli
de deplasare.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții.
Sârca Constantin: a mai propus să se achiziționeze un microbuz, deoarece se adună o sumă
mare în timp pentru decontarea cheltuielilor, peste 100 de milioane de când este consilier. Nu
facem o stradă că nu avem bani. Nu sunt împotriva culturii, este părea sa personală .
Pap Sandor: are școala autobuz, de ce nu merg cu autobuzul?
Bodizs Zoltan: nu are licență pentru așa ceva, nu poate merge.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 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.22 din data de
24.04.2018 privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare.
5.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a
nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora,
amenzilor pentru anul fiscal 2019.
Doamna Boldizsar Maria prezintă raportul. Se trece la discuții.
Pop Aurel: de ce să aproabe consiliul local dacă este o lege.
Sîrca Constantin: Este o aberație în legislație. Ne pune în fața faptului împlinit. Noi aprobăm
ce au votat parlamentarii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 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.22 din data de
24.04.2018 privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile,
impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal
2019.
6.Diverse.
Pap Sandor: să vină primarul, viceprimarul și administratorul public jos, să vadă cum lucrează
Inserco pe strada sa.
Primar: cunoaștem problemele, am fost deja la fața locului și s-a discutat cu constructorul.
Pap Sandor: stâlpul este în mijlocul șanțului.
Primar: Va fi mutat stâlpul, s-a făcut solicitare deja.
Ppa Sandor: să fie ridicat șanțul la Dimeny, nu poate ieși din curte.
Primar: se rezolvă problema, s-a discutat cu proiectantul. Trebuie să mutăm 12 stâlpi înainte
de a turna asfaltul. Și la Dirika este problemă, dar se va rezolva.
Pap Sandor: șanțul nu a fost făcut. Trotuarele cine va face?
Primar: facem șanțuri acoperite, trotuarele vor fi făcute de Inserco.
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Bread Ștefan: este o problemă cu praful din centrul localității. Trebuie curățat drumul. Din
centru până la spital este asfalt și pavaj și tot praf este.
Primar: cu Unimogul ar trebui făcut, dar mașinile de la marginea drumului ar trebui să dispară.
Breda Ștefan: și la Zalău se lucrează noaptea sau dimineața devreme. Oamenii se plâng, ce s-a
întâmplat aici, Crasna era o comună frumoasă.
Vincze Alexandru: la Unimog a fost pusă lama pentru deszăpezire, este discutat cu Nyeste
Arpad, o să monteze peria și se va spăla strada o dată pe săptămână.
Primar: Vom spăla și vom mătura străzile.
Dimeny Alexandru: până se va asfalta strada către grădinița cu program prelungit să punem
obstacole, să nu mai circule mașinile cu viteză.
Breda Ștefan: o altă problemă, sus la Csonkas se fură ca din codru, a discutat cu proprietarii și
ar dori să se facă un șanț la linia de hotar, să nu mai vină mașinile din satele învecinate, deoarece
vin numai atunci când sunt fructe. Acum nu vine nici unul, nu are drum acolo, numai când este
de furat.
Sîrca Constantin: nu se poate bloca drumul, este drum public.
Primar: Vom verifica regimul drumului.
Pop Aurel: apropo de praf, este și la Marin. Mulțumește pentru că s-a trimis material bun pentru
străzile din Marin, dar să fie consultați și ei unde să pună, pe strada Cimitirului ar trebui pus.
Primar: Am dus material de tip CFR, mai trimitem și facem și acolo.
Sîrca Constantin: tot drumul se face către fostul primar, atâta obediență! În alte locuri nu s-a
putut face. Și gazul tot până acolo s-a dus. Pe străzi nu are rost să puneți refuz de ciur. Să
cumpărăm un reportofon pentru înregistrarea procesului verbal.
Filip Ioan: în legătură cu paza obștească din Huseni, când este nevoie nu dai de el.
Primar: va fi tras la răspundere. Mai merge și poliția locală prin sat.
Sîrca Constantin: poliția locală nu are competență să verifice paza. Am mai spus să organizeze
paza prin poliția locală că prin Legea 333 se poate. Poliția locală are protocol cu poliția
națională să stea la trecerea de pietoni dimineața când vin copii la școală, atât.
Primar: polițiștii locali stau la trecerea de pietoni și la școala de jos și în pauză în curtea școlii.
Nu pot să rezolve ei toate problemele. De curând, de când au fost furturile din pivnițe la satele
vecine, au mers de mai multe ori în patrulare și la vie.
Sîrca Constantin: poliția locală să nu facă la școală, să angajeze școala paza proprie.
Filip Ioan: din cauza săpăturilor de aducțiune de apă la cartier trebuie pus un pod pentru
asigurarea accesului. Drumul de la Bic este dezastru, ați spus că este în garanție.
Primar: da este în garanție și se va rezolva.
Ozsvath Ilona: trebuie să avem grijă de tot ce avem, a fost întrebată de flori.
Primar: avem grijă, am plantat trandafirii, am continuat cu celelalte flori. A venit vara dintr-o
dată, parcă nici nu a fost primăvară. Până vineri va fi rezolvată și zona centrală cu flori.
În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ședința care va avea loc
la data de 29.05.2018, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local.
Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni
privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Crasna, județul Sălaj, pentru 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,
Darabont Vilmos

Secretar,
Lazar Veturia

