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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
Nr.9430/30.10.2018.

PROCES - VERBAL
Încheiat azi, 30.10.2018 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat
de primar prin Dispoziția nr.410/23.10.2018. 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 completare:
1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Serviciului
de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc Crasna nr.725
Prezintă: Bogya Mikos – primar
2. Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare
Prezintă: Bogya Mikos – primar
3. Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare
Prezintă: Bogya Mikos – primar
4. Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare
Prezintă: Bogya Mikos – primar
Completare la ordinea de zi:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării valorii finanțate de Fondul pentru
Mediu la ultima cerere de tragere și achitarea contribuției proprii și a cheltuielilor
neeligibile aferente facturilor fiscale prezentate la ultima cerere de tragere
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 transmiterea în
folosință gratuită în favoarea Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în
loc Crasna nr.725.
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.53 din data de
30.10.2018 privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Serviciului de
Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc Crasna nr.725.
2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de
deplasare.
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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.54 din data de
30.10.2018 privind decontarea unor cheltuieli de deplasare.
3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de
deplasare.
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.55 din data de
30.10.2018 privind decontarea unor cheltuieli de deplasare.
4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de
deplasare.
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.56 din data de
30.10.2018 privind decontarea unor cheltuieli de deplasare.
5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării valorii finanțate
de Fondul pentru Mediu la ultima cerere de tragere și achitarea contribuției proprii și a
cheltuielilor neeligibile aferente facturilor fiscale prezentate la ultima cerere de tragere.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. În completare arată că până la sfârșitul anului
trebuie finalizat proiectul. S-a ajuns la un consens cu firma TIM, pentru a închide proiectul
trebuie să plătim aproximativ două miliarde de lei vechi. Probabil că vor renunța la unele sume.
Avem posibilitatea să achităm în termen de 12 luni. Mâine avem o nouă tragere, este
programată și vizită la fața locului.
Sîrca Constantin: lucrarea va fi preluată?
Primar: numai dacă va fi funcționabilă.
Sîrca Constantin: este problemă, lasă pământul la drum.
Primar: și ieri am stat cu domnii ingineri până seara la discuții, sunt bani alocați în proiect
pentru refacerea infrastructurii, în noiembrie vor face, până acum primăria a ținut spatele.
Chirilă Ioan: pe străzile laterale sunt probleme, pe strada principală nu e. Sunt lăsate gropi, fără
avertizare.
Primar: mergem la fața locului și la Crasna trebuie să mai facă subtraversări.
Sîrca Constantin: prelungiri nu vor fi la Crasna?
Primar: este un alt proiect. Așteptăm linia de finanțare.
Torma Alexandru: la alimentarea cu apa în Marin vor fi probleme când se va preda la Compania
de apă din cauza că apometrele nu sunt amplasate la limita proprietății.
Sîrca Constantin: problema a fost când au plătit 400 lei și au pus ceasul unde au vrut.
Primar: noi avem acum contract cu Fondul de Mediu, asta va fi o altă discuție.
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.57 din data de
30.10.2018 privind aprobarea achitării valorii finanțate de Fondul pentru Mediu la
ultima cerere de tragere și achitarea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile
aferente facturilor fiscale prezentate la ultima cerere de tragere.
Diverse:
Chirilă Ioan: iar scurge apa la un canal, trebuie reparat.
Bodizs Zoltan: propune ca în timpul ședinței să nu se folosească telefoanele.
Ozsvath Ilona: mulțumește pentru votarea deplasării. Grupul de teatru Tinikomediasok au luat
premiul de argint și premiu la interpretare. Acum au fost la PADIF unde au luat locul trei pe
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țară. Din păcate a decedat domnul actor Besenyei Istvan care a lucrat 14 ani cu copiii din echipa
Tinikomediasok.
În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ordinea de zi a ședinței
ordinare care va avea loc la data de 27.11.2018, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului
local.
Domnul primar propune proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
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

