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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
Nr.8220/20.09.2018.

PROCES - VERBAL
Încheiat azi, 20.09.2018 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat
de primar prin Dispoziția nr.375/14.09.2018. 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 locali, fiind absent motivat domnul consilier Pop Aurel (PSD).
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 completări:
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 Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnicoeconomici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și
canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada
2014-2020”.
Prezintă: Bogya Miklos – primar.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Spitalului de
boli cronice Crasna.
Prezintă: Nagy Erika – dir. Spital boli cornice Crasna .
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna
nr.40/21.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor
“Zilelor Crasnei”.
Prezintă: Lazar Veturia – secretar.
5. Proiect de hotărâre privind completarea anexei Hotărârii consiliului local al comunei
Crasna nr.34/31.07.2018 privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au
sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie).
Prezintă: Lazar Veturia – secretar.
6. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de
administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna.
Prezintă: Bogya Miklos – primar.
7. Proiect de hotărâre privind încetarea acordării de beneficii sociale în Centrul de zi
pentru copii aflați în situații de risc Huseni.
Prezintă: Bogya Mikos – primar.
8. Proiect de hotărâre privind încetarea acordării de beneficii sociale în Centrul de zi
pentru copii aflați în situații de risc Ratin.
Prezintă: Bogya Mikos – primar.
Completare la ordinea de zi:
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. ”Introducere în
intravilanul loc. Crasna, com. Crasna, în scopul construirii de locuințe unifamiliale,
cu regim mic de înălțime”.
Prezintă: Vincze Alexandru – administrator public
10. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”DOTARE CENTRU DE ZI
PENTRU COPII, CRASNA, județul Sălaj”.
Prezintă: Bogya Miklos- primar.
Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi cu completările propuse și se aprobă în unanimitate de
voturi.
În continuare președintele de ședință, domnul consilier Dimeny 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.43 din data de
20.09.2018 privind rectificarea bugetului comunei Crasna pe anul 2018.
2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate,
a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor
la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 20142020”.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se trece la discuții.
Kovacs Istvan: apa va fi din altă localitate?
Primar: da, din Gilău.
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.44 din data de
20.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici,
a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada
2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”
3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului
de funcții al Spitalului de boli cronice Crasna.
Doamna director Nagy Erika prezintă materialul. În completare arată că acum sunt 48
contracte de muncă , nu vor să aibă mai multe posturi vacante. Cu privire la situația apei termale
dorește să informeze consilierii că a fost o investiție mare și din partea consiliului local. Au
licență de explorare care s-a dat pe doi ani. Există un plan de realizat cu cheltuieli mari, care
expiră în anul 2019, s-a realizat primul an programul, din surse proprii ale Spitalului, în 2017
a plătit 16000 lei din care s-a achitat elaborarea documentației tehnice, care se face numai de
persoane autorizate și 16784 lei în anul 2018. Pentru primul an a avut în plan 35000 lei, a
realizat mai puțin, la doi ani tot așa s-a preconizat. Sunt termene care trebuie respectate, după
doi ani se pot depune actele pentru exploatare experimentală. Procedura este foarte greoaie.
Funcționează activitatea de recuperare cu un medic și doi fizioterapeuți. Există o redevență
pentru exploatarea apei care va trebui plătit anual, dar mai sunt avizele, analizele.
Alte propuneri nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate
de voturi.
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Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.45 din data de
20.09.2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Spitalului de boli
cronice Crasna.
4.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii consiliului local
al comunei Crasna nr.40/21.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare a
manifestărilor “Zilelor Crasnei”.
Secretarul prezintă solicitarea Instituției Prefectului județului Sălaj și raportul. Se trece la
discuții.
Sîrca Constantin: nu se poate modifica retroactiv! Trebuia făcută înainte de Zilele Crasnei!
Adresa este din 31.08.2018.
Primar: care a intrat la instituția noastră la data de 4 septembrie.
Sîrca Constantin: Nu se poate aplica la regulament! Este ilegal!
Secretar: este opinia dumneavoastră. Este solicitarea Prefecturii, ei au competențe cu privire la
verificarea legalității și cred că ei știu mai bine dacă se poate sau nu modifica.
Sîrca Constantin: nu se poate așa ceva, sunteți zero din punct de vedere juridic!
Secretar: Mulțumesc.
Sîrca Constantin: Numai Dragnea face așa ceva! Este ilegal! Și comisia care se ocupa de
organizare, cine au fost din consiliul local? Nu se poate, consiliul local fiind organizator și să
nu fie nimeni în organizare!
Bodizs Zoltan: dacă prefectura cere, atunci este ilegal?
Primar: comisia a fost numită prin dispoziția primarului, conform regulamentului.
Sîrca Constantin: să nu modificăm, prefectura cere reanalizarea hotărârii! Să fie anulată în
instanță! A mai fost așa!
Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi
pentru , 1 vot împotrivă Sîrca Constantin (PNL) și 1 abținere Pap Sandor (EMNP-PPMT).
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.46 din data de
20.09.2018 privind modificarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna
nr.40/21.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor
“Zilelor Crasnei”.
După acest punct de pe ordinea de zi, doamna Ozsvath Ilona a părăsit ședința, fiindcă
avea ore la școală.
5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind completarea anexei Hotărârii
consiliului local al comunei Crasna nr.34/31.07.2018 privind aprobarea alocării unei sume
pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de
căsătorie).
Secretarul prezintă raportul. Discuții nefiind se supune al vor proiectul de hotărâre și se aprobă
în unanimitate de voturi.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.47 din data de
20.09.2018 privind completarea anexei Hotărârii consiliului local al comunei Crasna
nr.34/31.07.2018 privind aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au
sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie).
6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului
local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. În continuare se trece la disucții.
Breda Ștefan: propune pe doamna Kocsis Eva și Ozsvath Ilona.
Sîrca Constantin: Nu poți face decât o propunere! Nu este bine să fie de la școală, sunt
subordonații directorului și așa sunt 6 cadre didactice în consiliu de administrație. Nu e bine
așa, directorul le poate influneța! Să fie Darabont Vilmos, este tânăr și cu sportul.
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Breda Ștefan: am fost în consiliu de administrație a școlii, cine este membru în consiliu de
administrație trebuie să cunoască sistemul de învățământ, altfel nu înțelege ce se discută acolo.
Ori studiază și merge zilnic la școală, cum a făcut domnul Kiss Istvan.
Vincze Alexandru: sunt membru în consilul de administrație a școlii. Cu 90% din probleme
suntem paraleli, sunt probleme interne ale școlii, sunt probleme de genul care copil merge la
care grădiniță, cum se repartizează sălile de clasă, etc. Nu este nici o șmecherie.
Breda Ștefan: rămâne cu propunerea pentru doamna Kocsis Eva.
Bodizs Zoltan: o propune pe doamna Ozsvath Ilona. Precizează că, a întrebat-o pe doamna
Ozsvath și este de acord.
Se supun la vot propunerile făcute:
Se spune la vot propunerea : Kocsis Eva și se aprobă în unanimitate de voturi.
Se supune la vot propunerea: Darabont Vilmos și se votează în felul următor: 4 voturi pentru
(Sîrca Constantin – PNL, Pap Sandor – EMNP-PPMT, Bogya Alexandru – EMNP-PPMT,
Dimeny Alexandru – UDMR), 6 împotriva (Kovacs Istvan - UDMR, Kocsis Eva – UDMR,
Kiss Lajos- UDMR, Breda Ștefan – UDMR, Bodizs Zoltan – UDMR, Chirilă Ioan – PSD) și 3
abțineri (Torma Alexandru - UDMR, Kiss Istvan – UDMR, Darabont Vilmos-UDMR).
Se supune la vot propunerea: Ozsvath Ilona care se aprobă cu 11 voturi pentru , 1 vot împotrivă
(Sîrca Constantin- PNL) și 1 abținere (Pap Sandor - EMNP-PPMT).
Prin votul exprimat al consilierilor se aprobă alegerea doamnei Kocsis Eva și a doamnei
Ozsvath Ilona în calitatea de reprezentanți ai consiliului local în consiliul de adminisrație a
Liceului.
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.48 din data de
20.09.2018 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de
administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna.
7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind încetarea acordării de beneficii
sociale în Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc Huseni.
Domnul primar 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.49 din data de
20.09.2018 privind încetarea acordării de beneficii sociale în Centrul de zi pentru copii
aflați în situații de risc Huseni.
8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind încetarea acordării de beneficii
sociale în Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc Ratin.
Domnul primar 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.50 din data de
20.09.2018 privind încetarea acordării de beneficii sociale în Centrul de zi pentru copii
aflați în situații de risc Ratin.
9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.
”Introducere în intravilanul loc. Crasna, com. Crasna, în scopul construirii de locuințe
unifamiliale, cu regim mic de înălțime”
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.51 din data de
20.09.2018 privind aprobarea documentației P.U.Z. ”Introducere în intravilanul loc.
Crasna, com. Crasna, în scopul construirii de locuințe unifamiliale, cu regim mic de
înălțime”.
10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului
”DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU COPII, CRASNA, județul Sălaj”.
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Domnul primar 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.52 din data de
20.09.2018 privind implementarea proiectului ”DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU
COPII, CRASNA, județul Sălaj”.
11. Diverse:

Sîrca Constantin: în legătură cu Zilele Crasnei, sunt zilele comunei, a comunității, de ce
program în limba română nu este nici de 5 minute? Nici un afiș în limba română?
Primar: a fost, încercăm anul viitor.
Sîrca Constantin: Așa ați spus și anul trecut. Cetățenii au venit că este problemă cu albinele la
vie, se pun sub vii și distrug strugurii. Propune să fie o hotărâre de consiliu local prin care să
se stabilească să pună stupii unde este vatra stupinei, unde este declarat la APIA. Trebuie
chemați proprietarii la discuții.
Primar: legea apiculturii nu prevede astfel de reglementări, potrivit legii se pot amplasa la 7
metri de la limita proprietății. Nu poți face interdicții.
Sîrca Constantin: și dacă pune pe terenul cuiva?
Torma Alexandru: nu pun fără acordul proprietarului.
Sîrca Constantin: nu este corect ca alții să-și bată joc de munca altora.
Bodizs Zoltan: ar trebui organizată o întâlnire între primărie și proprietarii de albine, va fi și
rezultat.
Kovacs Istvan: la Csonkas nu au umblat albinele.
Primar: umblă peste tot.
Kiss Istvan: dacă este rea intenție trebuie luat măsuri.
Breda Ștefan: nu avem ce face, au venit mulți, este pagubă materială, din 15 august până la
sfârșitul lui septembrie ține acolo albinele. Este și obligat proprietarul să nu stropească, să nui omoare. Nu au ce căuta la 7 metri de proprietate.
Primar: trebuie să ceară acordul proprietarilor.
Pap Sandor: albinele nu înțeapă boabele, viespii vin și înțeapă boabele de struguri.
Breda Ștefan: lucrează în echipă cu albinele.
Kovacs Istvan: în străinătate au ceva substanță care ține departe albina.
Primar: dacă cunoașteți vetrele care s-au amplasat în ultima perioadă, vă rog să-i identificați,
să discutăm cu ei.
Pap Sandor: lucrările s-au terminat la str. Fântânii, au lăsat mizeriile în canalizare. Dacă nu se
curăță va fi problemă.
Primar: nu va fi lăsat acolo, va fi curățat și verificat.
În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ordinea de zi a ședinței
ordinare care va avea loc la data de 30.10.2018, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului
local.
Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli
de deplasare.
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,
Dimeny Alexandru

Secretar,
Lazar Veturia

