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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.6709/31.07.2018. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 31.07.2018 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat 

de primar prin Dispoziția nr.298/24.07.2018. 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. Participă la ședință domnul 

Vincze Alexandru – administrator public. 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: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2018. 

Prezintă: Solyom Zsuzsanna – inspector – compartiment buget –contabilitate-resurse 

umane. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului administratorului  S.C.CRASNA 

SERV S.R.L., bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2017 

Prezintă: Todor Ildiko – contabil S.C. CRASNA SERV S.R.L. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi participarea 

Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui 

Acord de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a unui eveniment 

cultural, în cadrul Zilelor Crasnei ce vor avea loc în perioada 31 august – 2 

septembrie 2018 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au 

sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie) 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume pentru închiriere porturi populare 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

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

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Crasna 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului 

Urbanistic General  

Prezintă: Vincze Alexandru – administrator public  

10. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor 

neeligibile aferente obiectivului de investiție  „GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

11. Diverse. 
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Domnul primar propune retragerea  de pe ordinea de zi a punctul nr.4 - Proiect de 

hotărâre privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în 

vederea organizării în Comuna Crasna a unui eveniment cultural, în cadrul Zilelor Crasnei ce 

vor avea loc în perioada 31 august – 2 septembrie 2018, până la clarificarea modului de 

organizare a evenimentului, astfel încât să fie costuri mai mici. 

Se supune la vot ordinea de zi cu modificarea propusă 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. 

Solyom Zsuzsanna prezintă raportul compartimentului de resort. 

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.31 din data de 

31.07.2018 privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2018. 

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

raportului administratorului S.C.CRASNA SERV S.R.L., bilanţul contabil şi a contului de 

profit şi pierderi pe anul 2017 

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.32 din data de 

31.07.2018 privind aprobarea raportului administratorului  S.C.CRASNA SERV S.R.L., 

bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2017. 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării “Zilelor 

Crasnei” şi participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi 

Domnul primar Bogya Miklos prezintă expunerea de motive. În completare arată ca anul 

aceasta va fi ediția a XX-a , propune suma de 25000 lei. Din această sumă nu putem organiza 

integral evenimentul, am depus mai multe proiecte din care sperăm să fie și aprobate, și din 

sponsorizări. Pentru organizare trebuie să găsim soluția optima să nu plătim în plus taxe. 

 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.33 din data de 

31.07.2018 privind aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi participarea Consiliului 

local Crasna la finanţarea acestor activităţi. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume pentru 

perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie) 

Domnul primar Bogya Miklos prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții. 

Pap Sandor: nu se poate mări suma la 500 lei? Ar merita. 

Primar:  rămâne suma. 

 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.34 din data de 

31.07.2018 privind  aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau 

vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie). 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume pentru 

închiriere porturi populare. 

Domnul primar Bogya Miklos prezintă expunerea de motive. În completare arată că  

principalul organizator al evenimentului a  fost Asociația Fii Marinului și domnișoara Patricia 

Toma. Și în anii precedenți primăria a sprijjinit evenimentul, dar acum a fost și un moment 

deosebit : Defilarea portului popular – 100 de porturi din toate zonele țării. Costumele au fost 
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închiriate de la o asociație, au costat mai mult decât suma propusă spre aprobare. Cu această 

sumă sprijină consiliul local evenimentul și cu partea de logistică. Ar fi important să acoperim 

o parte din cheltuielile cu închirierea porturilor populare. 

 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.35 din data de 

31.07.2018 privind aprobarea unei sume pentru închiriere porturi populare. 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli 

de deplasare. 

Domnul primar Bogya Miklos prezintă expunerea de motive. 

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.36 din data de 

31.07.2018 privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului 

de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna. 

Domnul primar Bogya Miklos prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: dacă sunt posturi vacante? 

Primar. Da, este la urbanism. 

Sîrca Constantin: este post de conducător auto ocupat? 

Primar: Da, este șofer. 

Sîrca Constantin: răspunsul pentru domnul Kiss Istvan, care susținea că trebuie angajat un șofer 

dacă s-ar cumpăra un microbus. 

Kiss Istvan: deplasările sunt sîmbăta și duminica.  

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.37 din data de 

31.07.2018 privind  aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Crasna. 

8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate 

a Planului Urbanistic General.  

Domnul Vincze Alexandru 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.38 din data de 

31.07.2018 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General.  

9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul 

local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiție „GRĂDINIȚA CU 

PROGRAM PRELUNGIT, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”. 

Domnul primar Bogya Miklos prezintă expunerea de motive. În completare arată că contractul 

este semnat din iulie, proiectul este în fază de licitație. 

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.39 din data de 

31.07.2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile 

aferente obiectivului de investiție  „GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, 

localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”. 

10. Diverse: 

Bodizs Zoltan: nu mai dorește ca doamna secretară să trimită acasă toate materialele de ședință 

și în plic, deoarece sunt puse pe site, are internet și le poate consulta. Este risipă de atâta hârtie. 

Ozsvath Ilona: în numele echipei de teatru mulțumește pentru sponsorizare. Au fost la Leșu, 

duminică a avut loc Gala, actorii de la Satu Mare au fost foarte mulțumiți de felul în care 

comunitatea și consiliul local sprijină acest fel de educație. 

Starea terenului de joacă este deplorabilă. Cine se ocupă, să ia măsuri. 
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Primar: am vorbit deja, se rezolvă când revin din concediu muncitorii. 

Ozsvath Ilona: nu dorește să fie trimis acasă materialele de ședință, le consultă pe site-ul 

instituției. 

Pop Aurel: mulțumește în numele Fii Marinului pentru renovarea străzilor, dar dacă se mai 

poate rezolva și strada cimitirului, ar fi nevoie de vreo două camioane de materiale. De la 

Inserco să închiriem un utilaj, autogreder să rezolvăm străzile. Nu mai dorește trimiterea 

materialelor de ședință acasă, este pe site, este suficient. 

Pap Sandor: Cu gazul cum stăm? 

Primar: am fost la București în trei locuri: la Fondul de Mediu, la Amarad și la Ministerul 

Dezvoltării. În legătură cu gazul se va modifica legislația, lucrarea din Crasna este concesionat 

la Amarad, în urma modificărilor ar concesiona la Crasna. La nivelul de sus se decide. Toamna-

iarna vor fi proiecte pentru gaz. Amaradul nu a vrut să cheltuie din banii lor, așteaptă proiectele. 

De la începutul anului au în lucru str. Fântânii, nu au făcut. Forțat nu putem face. Ei cunosc 

situația. 

Sîrca Constantin: firma nu este în insolvență? 

Primar: este în reorganizare ca și firma care face canalizarea. 

Bogya Alexandru: la Dirika nu se duce gazul? 

Primar: nu, deocamdată, se va face lângă șanț. 

Sîrca Constantin: îi merge acum netul, nu trebuie trimis material de ședință acasă. 

Secretarul întreabă care sunt consilierii care doresc să se trimită acasă materialele de ședință  și 

în format de hârtie. Nici un consilier nu dorește transmiterea materialelor în format de hârtie 

acasă. 

 În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ordinea de zi a ședinței 

care va avea loc la data de 21.08.2018 orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

Domnul primar propune : proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

pentru următoarele trei luni. 

Alte propuneri nefiind se supune la vot 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 

  

 


