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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
Nr.5059/29.05.2018.

PROCES - VERBAL
Încheiat azi, 29.05.2018 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat
de primar prin Dispoziția nr.251/22.05.2018. 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 consilieri fiind absent motivat domnul consilier Dimeny Alexandru (UDMR)
și declară constituirea legală a ședinței. În continuare secretarul supune spre aprobare procesul
verbal al ședinței anterioare care se aprobă cu 13 voturi pentru și un vot împotriva : Sîrca
Constantin, cu mențiunea că la punctul patru nu s-a trecut suma decontată.
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 2018
Prezintă: Nemetrh Annamaria – inspector – compartiment buget –contabilitate-resurse
umane.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare
Prezintă: Bogya Miklos – primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unei sume din cheltuieli de instruire
al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna
Prezintă: Bogya Miklos – primar
4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Soluții inovative și integrate în
educație pentru copii, părinți și cadre didactice”
Prezintă: Bogya Miklos – primar
5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Prezintă: Lazar Veturia - secretar
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 rectificarea
bugetului comunei Crasna pe anul 2018.
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.24 din data de
29.05.2018 privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2018.
2. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
decontării unor cheltuieli de deplasare.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. Discuții nefiind se supune la vot proiectul de
hotărâre și se adoptă cu 12 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotriva” – Sîrca Constantin – PNL și 1
abținere – Pap Sandor- EMNP-PPMT.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.25 din data de
29.05.2018 privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare.
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3. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
decontării unei sume din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic
„Cserey - Goga” Crasna.
Domnul primar prezintă expunerea de motive și în completare propune decontarea
cheltuielilor de participare a elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna
pentru participanții la teatru suma de 3000 lei, și pentru participanții la Dans popular suma de
3000 lei. La fiecare secțiune vor participa câte 30 de elevi, avem o listă cu ei, astfel încât se
decontează 100lei/elev.
Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă 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.26 din data de
29.05.2018 privind aprobarea decontării unei sume din cheltuieli de instruire al elevilor
din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna.
4. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind implementarea
proiectului „Soluții inovative și integrate în educație pentru copii, părinți și cadre didactice”
Domnul primar prezintă expunerea de motive. În continuare se trece la discuții.
Kovacs Istvan: vor veni să învețe la școală după școală?
Primar: da.
Ozsvath Ilona: în cadrul proiectului vor fi organizate și cursuri de perfecționare gratuit pentru
cadre didactice.
Kovacs Istvan: pe ce perioadă se derulează proiectul?
Primar: pe trei ani.
Kiss Istvan: numai în Crasna se poate organiza?
Primar: în comuna Crasna, la Ratin, Huseni și Crasna.
Filip Ioan: Fundația Ruhama a făcut eforturi pentru realizarea investiției la grădinița din
Huseni pentru rromi, și acum vin și își bat joc de sat, au făcut praf la grădinița, au devastat
tot, au rupt gardul. A fost făcut pentru comunitatea de rromi și acum tot ei devastează și
distrug! Să se facă ieșiri mai dese din partea Poliției locale și paznicii de noapte. Au devastat
porțile, este dureros ce au făcut acolo romii, s-a investit pentru ei și ei vin și fac acte de
vandalism. Am sesizat paznicul de noapte.
Kiss Istvan: deja trăim cu frica în noi, nici după ore nu putem sta liniștiți. Nu suntem de acord
cu aducerea lor în școala din Crasna. Acum câteva zile un grup de copii au fost amenințați cu
bâte și fugăriți, au fost închiși în sala de sport de copii romi. Copii au sărit prin geam din sala
de sport.
Primar: numai pe calea educației se pot integra în societate.
Kiss Istvan: Copii nu pot merge la baie, la apă, că vin țiganii și îi bat. Nu se mai poate să
investim tot în ei. Nu se pot integra!
Darabont Vilmos: este singura posibilitate să se poată integra.
Kiss Istvan: să nu se facă la Crasna.
Breda Ștefan: propun să se ia măsuri să nu mai lase la cerșit, golesc pubela, eu trebuie să pun
înapoi gunoiul, am toată ziua treabă cu ei. La Zalău se rezolvă problema cerșetorilor, acolo
nu-i lasă. Cine se ocupă cu ei?
Pop Aurel: poliția locală se ocupă de ei.
Primar: nici aici nu-i lasă.
Bodizs Zoltan: a mai fost un proiect asemănător, era bun pentru cei care nu au terminat școala
la timp.
Sîrca Constantin: profesorii vor fi plătiți dacă vor sta cu ei după masa. Pierdem fonduri
europene dacă nu aprobăm. Fundația a avut proiectul cu grădinița din Huseni.
Primar: în primul rând activitatea va fi după masa.
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Kiss Istvan: Atunci vom plăti și combustibilul să-i aducă aici!
Primar: transportul se asigură prin proiect.
Ozsvath Ilona: solicitați activitatea să se deruleze la Ratin și Huseni și restul, care implică
activitatea cadrelor didactice, la Crasna.
Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 12 voturi
”pentru”, 1 vot ”împotrivă”- Kiss Istvan- UDMR și 1 abținere Pap Sandor- EMNP-PPMT.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.27 din data de
29.05.2018 privind implementarea proiectului „Soluții inovative și integrate în educație
pentru copii, părinți și cadre didactice”.
5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
pentru următoarele trei luni.
Secretarul prezintă raportul. Se solicită propuneri.
Darabont Vilmos îl propune pe domnul Pap Sandor.
Pap Sandor: o să fiu plecat în concediu in August.
Se solicită altă propunere.
Darabont Vilmos: propune pe domnul Bogya Alexandru.
Altă propunere nefiind se supune la vot propunerea făcută și se aprobă în unanimitate de voturi.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.28 din data de
29.05.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.
6.Diverse.
Ozsvath Ilona: pe facebook era postat că un primar din Sălaj a tăiat toate ajutoarele sociale! Și
aici așa ar trebui făcut.
Bread Ștefan: la Sărmășag sunt 6 dosare. Acolo se dă norma de lucru, dacă nu face se taie
ajutorul.
Filip Ioan: au fost adunate flacoanele la Huseni, să fie încărcate și transportate de acolo.
Vincze Alexandru: vor fi transportate.
Sîrca Constantin: ședința trecută a ridicat problema că drumul către beci se oprește la fostul
primar Pop Emeric, după aia am văzut că oamenii de la primărie mai merg și lucrează la fostul
primar, atâta obediență! Să vedeți pe youtube că este pus acolo.
Primar: a fost o înmormântare și din cauza aia s-a făcut drumul.
Sîrca Constantin: când am și eu un eveniment la beci să –mi dați oameni de la primărie să vină
să spele vasele.
Primar: acum vreo două săptămâni a avut loc o filmare în care este prezentat comuna Crasna,
evenimentul s-a filmat acolo la beci, este pus și pe internet.
Sîrca Constantin: și altă dată a fost mașina primăriei, CIA, la beci.
Primar: eu am fost cu mașina respectivă la beci la filmare pentru că mașina mea era defectă.
A participat și domnul Mircea Groza, au fost prezentate obiceiuri locale și acolo a fost locația
de filmare.
Pop Aurel: drumul către Marin să fie reparat, sunt multe gropi.
Primar: documentația este în pregătire. Vom face din fonduri proprii.
Sîrca Constantin: bani sunt pentru altele numai pentru drum nu este.
Ozsvath Ilona: am mai discutat să premiem elevii care au făcut performanță, acum este
momentul și anul trecut am contribuit cu câte 100 de lei să-i ducem în excursie.
Primar: nu numai anul trecut au fost premiați, este deja de vreo 5 ani.
Ozsvath Ilona: Doamna Kocsis va aduna banii. Din păcate Statul nu dorește să le dea o sumă
simbolică celor care ne fac cinste la sport și cultură.
Pap Sandor: luna trecută a anunțat cineva că piatra de la fosta piață este dus la terenul
administratorului public. A fost sunat de câteva persoane să spună că piatra ar fi bună și
pentru trotuarul de pe strada lor.
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Vincze Alexandru: de unde susțineți că piatra este de la piață? Dacă vă uitați bine puteți
vedea că are altă formă. O să vă dau în Tribunal. Este adusă de la Negreni, am să aduc avizul
de însoțire a mărfii. Piatră de la fosta piață nu mai există în Crasna. Piatra mea nici nu
seamănă cu cel din Crasna. Poate aduce oricine cu 75 lei/tonă.
Sîrca Constantin: am spus ședința trecută că nu merge netul și documentele de ședință să-mi
fie trimise acasă. Este obligația secretarului cu 5 zile înainte de ședință să trimită materialele,
așa scrie în Legea 215.
Secretar: au fost publicate pe site-ul primăriei.
Ozsvath Ilona: vineri a fost absolvirea, mulțumește pentru sprijinul acordat în cei patru ani
elevilor, dorește mult succes.
Filip Ioan: să se facă ceva cu drumul din Huseni, praful este foarte mare.
Primar: la sfârșitul lunii iunie este un termen de contestație.
Sîrca Constantin: contestația s-a terminat în aprilie, acum va fi o nouă licitație.
În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ședința care va avea loc
la data de 26.06.2018, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local.
Domnul primar propune proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei
Crasna pe 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

