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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.7173/21.08.2018. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 21.08.2018 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat 

de primar prin Dispoziția nr.335/14.08.2018. 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 10 consilieri locali, fiind absenți motivați consilierii: Ozsvath Ilona (UDMR), 

Kocsis Eva (UDMR), Kovacs Istvan (UDMR), Torma Alexandru (UDMR), Pap Sandor 

(EMNP-PPMT). 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 cu completare: 

1. Informare privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap grav pentru anul 2018 pe semestrul I. 

Prezintă: But Ioana- Mariana – inspector compartiment asistență socială 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor 

“Zilelor Crasnei” . 

Prezintă: Bogya Miklos- primar 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 

Prezintă: Lazar Veturia- secretar. 

Completare la ordinea de zi: 

- Proiect de hotărâre  privind viramente de credite în bugetul comunei Crasna pe anul 

2018 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector  

Diverse. 

Se supune la vot ordinea de zi cu completarea 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: Informare privind activitatea desfășurată de 

asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018 pe semestrul I. 

Doamna But Ioana prezintă materialul. În continuare se trece la discuții. 

Pop Aurel: asistenții personali primesc vouchere de vacanță? 

Nemeth Annamaria- contabil: când primesc angajații primăriei vor primi și ei. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare a manifestărilor “Zilelor Crasnei” . 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. În completare arată că încercăm să economisim  

cât mai mulți bani, este mai bine să nu dăm organizarea la Crasna Serv, să nu pierdem sumele 

care ar trebui achitat ca TVA, astfel încât am rămâne cu mai puțini bani. Am făcut un 

regulament să încercăm să prioritizăm agenții economici locali. Suprafața de 300 mp să fie 

acoperit de agenții din Crasna, dar să nu pierdem din încasări. Scena va fi mutată în partea din 
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spate a pieței, sâmbăta este imposibil de circulat și să nu muncim o zi să mutăm mesele și încă 

una să le punem la loc. Programul este finalizat în 90%, vă așteptăm să veniți la eveniment. 

Sîrca Constantin: suma aprobată în ședința anterioară la cine să la Primărie sau la Fundație? 

Primar: nu, din banii aprobați se va plăti concertul și alte cheltuieli. Nu se dau la alt organizator, 

să nu pierdem contravaloarea TVA. 

Sîrca Constantin: primăria organizează evenimentul, și sponsorizările? 

Primar: se dă la asociație nonprofit, primăria nu poate, din aceste sume se va vor deconta 

cheltuieli. 

Kiss Istvan: primăria nu încasează nimic? 

Primar: contravaloarea spațiilor ocupate de agenți economici se plătește la casieria primăriei. 

Kiss Istvan: pe câte zile plătesc taxa? 

Primar: pe zilele în care au loc evenimentele, pe două zile, sâmbăta 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.40 din data de 

21.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor “Zilelor 

Crasnei” . 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 

Secretarul prezintă raportul. Se solicită propuneri. 

Kiss Ludovic propune pe domnul Dimeny Alexandru. 

Alte propuneri nefiind se supune la vot propunerea făcută și se aprobă în unanimitate de voturi. 

 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.41 din data de 

21.08.2018 privind alegerea președintelui de ședință. 

4.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre  privind viramente de credite în bugetul 

comunei Crasna pe anul 2018. 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. Se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: despre ce este vorba? 

Nemth Annamaria: este vorba de viramente de credite în cadrul aceluiași capitol, începând cu 

trimestrul trei se poate muta unde avem nevoie. 

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.42 din data de 

21.08.2018 hotărâre  privind viramente de credite în bugetul comunei Crasna pe anul 

2018. 

5.Diverse. 

Sîrca Constantin. În legătură cu podul a fost întrebat de cetățeni, când va fi finalizat. Nu ar mai 

lua prin centru, ar fi mai degajat centrul. 

Primar: după cum știți proiectul a fost semnat în decembrie, au fost asfaltate străzile, la 

începutul lunii septembrie, după ce trimitem decontul, începem lucrările și la pod. Sperăm că 

nivelul apei va fi favorabilă în septembrie și octombrie. Am făcut propunerea să se înceapă cu 

sablarea materialelor depozitate pe marginea râului. 

Sîrca Constantin: dacă nu facem ca lumea, va trebui să reabilităm din nou. 

Primar: sunt și eu de acord, că cei care se ocupă de construcția podului ar fi putut lucra și până 

acum. 

Sîrca Constantin: când facem licitația să facem cu un constructor care ar face bine. Știm cum 

se face recepția. La strada de sus nu s-a pus ultimul strat pe stradă și a  spus cine știe că s-a 

recepționat. 

Primar: nu s-a făcut recepția. Recepția finală se va face după ce se va pune și ultimul strat. 

Recepția podului se face după ce se vor termina de asfaltat integral cele patru străzi. Am 

solicitat refacerea mai multor segmente. 
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Sîrac Constantin: șanțul nu este făcut acolo unde vine drumul județean. 

Primar: s-a băgat un tub și s-a decolmatat șanțul. 

Breda Ștefan: când este termenul de finalizare  pentru pod? 

Vincze Alexandru: ianuarie 2019. 

Sîrca Constantin: Sunt prevăzute penalizări? 

Vincze Alexandru: conform contractului putem face prelungire pe un an de zile. 

Primar: putem refuza primirea până nu este în regulă. De patru ori am amânat primirea 

asfaltării, am solicitat să vină cu compactare. 

Vincze Alexandru: se face și la Strada de Sus și pe Dirika este turnat uzura. 

Sîrac Constantin: și pe strada de Jos s-a turnat uzura? 

Vincze Alexandru: nu, mai vine turnat un strat. 

Pop Aurel: dorește să fie informat  dacă se face ceva în sat, în legătura cu pesta porcină  s-a 

săpat o groapă și cetățenii s-au speriat ce se întâmplă. 

Primar:  a fost zi liberă când s-a făcut groapa, trebuia acționat de îndată. 

Filip Ioan: în legătură ce centrele de zi din Huseni și Ratin de ce se închid și  la Marin 

funcționează? 

Primar: Deoarece conform informațiilor primite nu sunt copii suficienți. 

Kiss Istvan: știm foarte bine că nici cei înscriși nu frecventau. 

Bodizs Zoltan: În prezent la Ratin sunt 36 copii înscriși la grădiniță din care 15 frecventează la 

Huseni 35 înscriși din care 13 frecventează grădinița. 

Filip Ioan: la școala nr.2 au devastat cei din etnia romă. Primăria face eforturi pentru ei, și ei 

devastează totul și terenurile de joacă. 

Primar: am văzut, am discutat cu paza de noapte, va primi amendă și se va desface contractul 

de muncă. 

Filip Ioan: a venit de la Plopiș într-o seară și terenul de joacă era plin romi. 

Primar: sunați la poliție. 

Sîrca Constantin: să meargă paznicul de noapte și poliția locală. Poliția locală să facă patrulări 

mai dese acolo. Poliția națională nu merge dacă nu este apel de la 112.  

Sîrac Constantin: la Csonkas se fură strugurii. 

Bogya Alexandru: este problemă și cu nucii, se fură din dale. 

Primar: va trimite poliția locală în patrulare la Csonkas. 

Breda Ștefan: cu girofarul să se sperie. 

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

ordinare care va avea loc la data de 25.09.2018, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului 

local. 

 Domnul primar propune proiect de hotărâre privind completarea anexei Hotărârii 

consiliului local  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). 

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 

  

 


