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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.5781/26.06.2018. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 26.06.2018 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat 

de primar prin Dispoziția nr.277/19.06.2018. 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 Kovacs Istvan (UDMR) și 

declară constituirea legală a ședinței. Participă la ședință domnul Vincze Alexandru – 

administrator public. În continuare secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței 

anterioare care se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere: Sîrca Constantin. 

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: Nemeth Annamaria – inspector – compartiment buget –contabilitate-resurse 

umane. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare 

Prezintă: Bogya Miklos – primar 

3. Diverse. 

  Se supune la vot ordinea de zi cu completări și se aprobă în unanimitate de voturi. 

 În continuare președintele de ședință, domnul consilier Bogya Alexandru 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.29 din data de 

26.06.2018 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. În continuare se trece la discuții. 

Darabont Vilmos: roagă pe doamna Ozsvath Ilona să prezinte cum a decurs concursul. 

Ozsvath Ilona: au fost participanți din 5 județe. Echipa din Crasna a fost nominalizată printre 

primele cinci echipe și cinci elevi au fost selectați pentru interpretare. A fost un juriu de 

specialitate din care au făcut parte și reprezentanți ai IATC. Organizatorii festivalului au 

achitat și o parte din cheltuieli de deplasare. 

Kiss Istvan: a fost concurs? 

Ozsvath Ilona: nu, au obținut diploma de participare, juriul apreciază echipele prin diplome 

de participare. 

Darabont Vilmos: câți elevi au participat? 

Ozsvath Ilona: au participat 130 de elevi, de la noi au participa 16 elevi. 

Kiss Istvan: Cum au decontat organizatorii o parte din cheltuieli de deplasare? 

Ozsvath Ilona: este organizat prin proiect și sprijină echipele care vin de la distanță. 

Tormna Alexandru: Sunt copii care merg la artă teatrală mai departe? 

Ozsvath Ilona: sunt doi, acum sunt plecați în Anglia și America. 
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 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.30 din data de 

26.06.2018 privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare. 

3.Diverse. 

Dimeny Alexandru: În viitor nu am putea cumpăra un autoturism pentru evenimente? Mă 

gândesc că ar fi benefic, comuna este mare, se organizează mai multe evenimente, trebuie 

închiriat de atâtea ori. Propune să se studieze propunerea sa. 

Primar: Îl roagă pe domnul consilier Bodizs Zoltan să expună cheltuielile cu un autobuz. 

Bodizs Zoltan: trebuie șofer, abia reușim să dăm zilele libere, evenimentele sunt la sfârșit de 

săptămână, să găsești pe cineva care este disponibil în week-end, nici bugetul nu permite.  

Pop Aurel: dacă este șofer trebuie introdus în baza de date a IPTR – ului, trebuie să aibă 

tahograf, nu poate fi angajat altundeva, trebuie să faceți un studiu. 

Bodizs Zoltan: cheltuielile cu salariile sunt mari. 

Sîrca Constantin: Să luăm în leasing, din cât se decontează se poate plăti rata. 

Breda Ștefan: nu ar fi o idee rea, mai mare problemă este cu întreținerea, anul acesta nu se 

poate, nu este cuprins în buget, să cuprindem anul viitor la culte și circulă toată comuna cu ea. 

De ce nu se poate merge cu microbuzul școlar? 

Bodizs Zoltan: se poate merge numai în cont propriu, peste 50 km nu merg, nu au card tahograf 

și cum plătești sfârșitul de săptămână? 

Darabont Vilmos: să încercăm să găsim o soluție pentru sala de sport.  Este a noastră, trebuie 

să o întreținem cumva, să găsim o sluție și pentru generația tânără. Tinerii merg la Pericei și la 

Sîg să facă sport. 

Primar: Am discutat cu domnul director, se schimbă tronsonul deteriorat. Acum trebuie să 

facem și acoperișul pe clădirea de la profesională. 

Pap Alexandru: câte aparate de apă are primăria? Cei de la Perla Harghitei au spus că au 26 

bucăți, în primărie nici nu sunt 26 de camere. 

Vincze Alexandru: noi avem 4 aparate restul ai agenților economici din Crasna, cei 26 de 

aparate sunt din toată comuna, dânșii ne-au rugat să – i permitem să facă revizia la toate 

aparatele din comună în curtea primăriei, să nu meargă la fiecare. 

Kiss Istvan: referitor la transport, până acum am cheltuit 300 milioane pentru transport, din 

această sumă nu iese salariul șoferului, întreținerea, asigurările. 

 Sîrca Constantin: trebuie să închiriem pentru excursii. Soluții sunt dacă se dorește. A fost o 

propunere, să fim realiști, câți șoferi sunt! 

Primar: pentru viitor sunt pentru asigurarea cheltuielilor de transport pentru echipe de teatru și 

dans. Copii au posibilitatea să primească o experiență în viață și este în interesul lor oricum. 

Ozsvath Ilona: din partea conducerii școlii dorește să mulțumească pentru organizarea 

excursiei, au fost cu copii la Baia Mare, la film 3D, a fost o experiență minunată. Mulțumește 

consilierilor care au contribuit la excursie, și celor care nu  propune pentru viitor să contribuie. 

Filip Ioan: la Huseni în urma intemperiilor drumurile laterale sunt devastate și drumul spre Bic 

este afectat. Oamenii vin cu plângeri, de ce nu se umple groapa. Roagă să se intervină. 

Primar: am solicitat sprijin de la județ, nu am primit răspuns favorabil. Intervenim cu propriile 

forțe. 

Pop Aurel: are trei probleme la Marin, una dintre ele: starea străzilor, sperăm că se rezolvă. O 

altă problemă: să se inițieze un proiect de hotărâre prin care să fie ajutați bătrânii de peste 75 

de ani care nu au pe nimeni și nu se pot descurca,  să fie ajutați cu lemne de foc contra cost din 

pădurea satului. 

Primar: Vom vedea dacă există masă lemnoasă disponibilă și cadrul legal, anul acesta am dat 

deja pentru culte și instituții. 
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Pop Aurel: a treia problemă: în fiecare an echipa purtătorilor de datini au la 20 iulie un 

eveniment: Zilele au gust la Marin, are rugămintea să fie sprijinit. 

Primar: sprijinim activitatea și în acest an, și în anii anteriori am sprijinit. 

Sîrca Constantin: a fost sunat de cetățeni din Marin referitor la starea drumurilor. Să urgentați 

lucrările. 

Primar: acum se lucrează la str.Alsokereszt,  pe urmă vom plomba. Nu a fost asfalt. Când 

termină strada Lalelelor vor continua la Marin. 

Sîrca Constantin: să nu uitați ulițele. 

Torma Alexandru: am dus comisia județeană la Marin să vadă starea ulițelor și au zis că nu se 

poate da bani pentru așa ceva. 

Pap Alexandru: ce promisiuni aveți de la Amarad pentru continuarea gazului. 

Primar: merg la București să discut problema. 

Vincze Alexandru: Sunt doar 200 de consumatori, nu pot continua investiția dacă nu sunt 

consumatori. 

Bodizs Zoltan: sunt cereri? 

Primar: sunt 400 de cereri și nu fac față 3 oameni. 

Sîrac Constantin: până la contor fac ei, în rest se poate face cu altă firmă. 

Primar: firma este mică. 

Sârac Constantin: de ce s-a dat exclusivitate la firma asta? Trebuie reziliat contractul! 

Primar: din cauza asta merg la București. Tot așa este și cu Tim la Marin și Crasna. Am rămas 

la discuțiile din ianuarie, ei au făcut un grafic de execuție că la 30 aprilie Crasna va fi gata. Pe 

AFM nu interesează, dacă nu termină lucrarea trebuie să plătim finanțarea. A fost licitat la 60% 

din preț. Noi vrem să obținem de la Fondul de Mediu acordul ca noi să plătim o expertiză și să 

licităm din nou. 

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

la data de  24.07.2018, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume pentru 

perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur. 

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, 

    Bogya Alexandru               Lazar Veturia 

 


