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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL
Nr.10184/27.11.2018.

PROCES - VERBAL
Încheiat azi, 27.11.2018 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat
de primar prin Dispoziția nr.448/20.11.2018. 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 rectificarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2018.
Prezintă : Nemeth Annamaria – inspector, compartiment buget – contabilitate
2.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, a tarifelor
şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei
Crasna
Prezintă: Kovacs Marta – Ildiko – inspector, compartiment impozte și taxe locale
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces la locuințe pentru
tineri destinate închirierii, construite prin ANL
Prezintă: Kovacs Marta – Ildiko – inspector, compartiment impozte și taxe locale
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de prioritate pentru acordarea
locuinţei A.N.L
Prezintă: Kovacs Marta – Ildiko – inspector, compartiment impozte și taxe locale
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru
tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
Prezintă: Kovacs Marta – Ildiko – inspector, compartiment impozte și taxe locale
6.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită al unui automobil către SC
CRASNA SERV SRL
Prezintă: Bogya Mikos – primar
7.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al
primarului comunei Crasna
Prezintă: Bogya Mikos – primar
8.Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare
Prezintă: Bogya Mikos – primar
9.Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare
Prezintă: Bogya Mikos – primar
10.
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Prezintă: Bogya Mikos – primar
Completare la ordinea de zi:
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11.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017
Prezintă : Nemeth Annamaria – inspector, compartiment buget – contabilitate
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.58 din data de
27.11.2018 privind rectificarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2018.
2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2019, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului
public şi privat al comunei Crasna.
Doamna Kovacs Marta prezintă raportul. In continuare se trece la discuții.
Sîrca Constantin : Zonele sunt stabilite pentru extravilan, pe intravilan nu este delimitat ?
Kovacs Marta : În intravilan este zona A și zona B.
Sârca Constantin : și plătește la fel și cel care nu are canalizare și apă și gaz !
Kovacs Marta : se plătește diferențiat pentru clădirile cu utilități și fără. S-a stabilit nivelul
impozitelor în aprilie prin idexare cu rata inflației de 1,3 %.
Sîrca Constantin : nu atât a fost inflația, este de 3 și ceva !
Secretar : potrivit informațiilor de la Statistică, și pe site-ul MFP, rata inflației pentru anul 2017
este de 1,3 % iar pentru anii anterior nu s-a înregistrat inflație, de aceea nu s-a făcut indexare
anul trecut.
Sîrca Constantin: nu este așa! Cum nu a fost inflație?!
Pap Sandor : să scoatem taxa de pază, avem poliție națională și poliția locală poate pe Legea
333 să facă paza.
Bogya Miklos : putem să facem paza cu poliția locală, dacă se mai angajează câteva persoane.
Avem discuții cu firma care prestează activitatea.
Pap Sandor : la Căminul Cultural este 1500 plus 500 lei garanție, atunci de ce plătește 200 lei
pentru curent? Oamenii au făcut Căminul Cultural, să o folosească.
Primar : se plătește cât se consumă pentru utilități. Din 1500 lei dacă am plăti noi și utilitățile
unde am fi ? Dacă calculăm cu cât vine un fotograf, cât costă decorația, atunci nu este mult
chiria.
Bread Ștefan : în primul rând Căminul Cultural nu este sală de nunți. Nicăieri nu se folosește
pentru sala de nuntă. Căminul cultural nu este sală de nuntă.
Pap Sandor : acolo nu oamenii au făcut căminul. La Carastelec se folosește.
Dimeny Alexandru : am făcut și un pas înainte, reducem cota de la 1,2 % la 1%. La anul poate
mai facem un pas.
Primar : este posibil.
Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi
pentru și 1 abținere : Pap Sandor (EMNP-PPMT).
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.59 din data de
27.11.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, a tarifelor şi
chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al
comunei Crasna.
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3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu solicitanții care
au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL.
Kovacs Marta: prezintă raportul și lista.
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.60 din data de
27.11.2018 privind aprobarea listei cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri
destinate închirierii, construite prin ANL.
4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de
prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L
Kovacs Marta: prezintă raportul și lista. Se trece la discuții.
Dimeny Alexandru: dacă punctajul este egal cum se procedează?
Kovacs Marta: are prioritate data depunerii cererii.
Sîrca Constantin: dacă cineva depune o cerere săptămâna viitoare, un profesor, un doctor, nu
poate primi locuință dacă nu este pe listă!? Nu este corect! Să nu aprobăm lista de prioritate!
Numai lista de acces!
Secretar: trebuie aprobat și lista de prioritate, deoarece așa scrie în actul normativ, în HG
nr.165/2008, cu modificări. În cazul în care se eliberează locuințe, se repartizează solicitanților
în ordinea înscrierii în lista de prioritate. Acum au fost analizate cererile depuse până la data
ședinței.
Primar: nu avem de unde să știm că va veni în viitor un medic, sau profesor. Analizăm ce avem
depus. Sau să nu repartizăm locuința? Să rămână goală și ceilalți locatari să plătească costurile
aferente?
Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi
pentru și 1 abținere: Sîrca Constantin (PNL)
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.61 din data de
27.11.2018 privind aprobarea completării listei de prioritate pentru acordarea locuinţei
A.N.L
5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de
repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională
pentru Locuinţe .
Kovacs Marta prezintă raportul și lista.
Discuții nefiind se supune la vot și se aprobă cu cu 13 voturi pentru și 1 abținere: Sîrca
Constantin (PNL)
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.62 din data de
27.11.2018 privind aprobarea completării listei de repartizare a locuințelor pentru tineri
în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită al
unui automobil către SC CRASNA SERV SRL.
Domnul primar prezintă expunerea de motive. În continuare se trece la discuții.
Sîrca Constantin: s-a reglementat situația lui Nyeste Arpad? Nu se poate da dacă este asociat
și o persoană fizică la societate. Atunci s-ar putea de la oricine.
Primar: este părerea dumneavoastră.
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.63 din data de
27.11.2018 privind transmiterea în folosință gratuită al unui automobil către SC
CRASNA SERV SRL.
7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al
aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna.
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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.64 din data de
27.11.2018 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al
primarului comunei Crasna.
8. 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 cu 13 voturi pentru și 1 abținere : Sîrca Constantin(PNL).
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.65 din data de
27.11.2018 privind decontarea unor cheltuieli de deplasare.
9. 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 cu 13 voturi pentru și 1 abținere : Sîrca Constantin(PNL).
Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.66 din data de
27.11.2018 privind decontarea unor cheltuieli de deplasare.
10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
pentru următoarele trei luni
Domnul primar prezintă expunerea de motive. Se solicită propuneri.
Domnul Breda Ștefan o propune pe doamna consilier Kocsis Eva. 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.67 din data de
27.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.
11. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului
anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017
Nemeth Annamaria prezintă raportul. Se trece la discuții.
Sîrca Constantin: a rămas de anul trecut?
Nemeth Annamaria: da.
Sîrca Constantin: Nu se poate folosi pentru alt proiect?
Nemeth Annamaria: Nu.
Primar. Am primit suma ca avans și nu s-au demarat lucrările.
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.68 din data de
27.11.2018 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat
la încheierea exercițiului bugetar 2017.
12.Diverse:
Primar: Informează consiliul local, în special pe reprezentantul satului Marin, domnul Chirilă,
că au fost comandate 25 mașini de piatră brută pentru drumurile din Marin, până la sfârșitul
anului vom termina lucrările. Dorim să refacem cât mai repede lucrările. Vrem să începem
înainte de 1 decembrie repararea străzilor.
Chirilă Ioan: acum sunt în stare foarte proastă străzile.
Sîrca Constantin: în legătură cu drumurile, a fost sesizat de cetățeni, la grădinița cu program
prelungit să se facă un trotuar de dale. Să se facă la școală trotuarul din spatele la bloc.
Primar: trotuar există, trebuie făcută o porțiune, și marcat parcarea să nu parcheze cu mașinile
pe bordură.
Sîrca Constantin: la anul viitor să se stabilească o sumă pentru teatru. Nu sunt împotrivă, dar
în două luni am dat 6000 de lei! Vedeți că nu avem trotuare, străzi, dar la deplasări avem bani!
Trebuie și cultură, dar n-avem străzi, canalizare, apă, să limităm suma!
Dimeny Alexandru: nu am putea transforma ambulanța pentru microbuz?
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Bodizs Zoltan: este la școală un microbuz.
Ozsvath Ilona: dorește să ridice două lucruri: foarte mulți întreabă ce se întâmplă cu sălciile?
Și gardul de la parc s-a stricat. De ce s-au tuns copacii?
Vincze Alexandru: la 2-3 ani trebuie tunse. Gardurile s-au desfăcut din această cauză, dar se
vor pune la loc.
Ozsvath Ilona: a doua problemă: sigur că mă doare că sunt atacată și eu și copii de distinsul
coleg, am fost la Zalău la concurs și am adus cinci premii. Nu știu care școală a avut așa rezultat.
Bineînțeles, nu-mi place să vin să mă milogesc. Dacă nu le asigurăm educație, nu investim în
viitorul lor, ei sunt cei care vor plăti pensiile noastre.
Primar: altfel discuți cu copii care au fost la un schimb de experiență.
Ozsvath Ilona: este o mândrie pentru noi, patriotismul local nu trebuie condamnat.
Pap Sandor: str. Kiskut este un dezastru. La str. Panoramei la fel.
Primar: drumurile sunt în garanție, s-au trimis deja solicitări la constructor pentru intervenție.
Sîrca Constantin: nu v-am atacat, dar este discriminare, la cel care ia premiul I nu se dă nimic,
numai la cei cu teatru și dans!!
Primar: se dă din banii primăriei pentru acordarea premiilor anuale și pentru burse. Noi am dat
din banii noștri pentru organizarea unei excursii pentru copii premianți. Este deja ipocrizie ceea
ce faceți, nu am văzut interacțiunea dumneavoastră niciodată. Am intervenit și am plătit din
banii mei împreună cu consilieri să facem ceva personal pentru copiii premianți. Nici
dumneavoastră nici domnul Pap Sandor nu ați contribuit la finanțarea excursiei.
Sîrca Constantin: de ce să plătesc din banii mei, să plătească primăria! Primăria nu a dat nimic!
Sportul s-a desființat, la Crasna nu este cine să se ocupe de echipă!
Primar: asta nu este vina primăriei, echipa de teatru merge deoarece este cine să se ocupe.
Vincze Alexandru: și la Marin s-a făcut stadion la terenul de fotbal.
Ozsvath Ilona: dorește să invite toți consilierii la data de 16 decembrie la Concertul de Crăciun,
fiecare să participe cu ce poate.
Bodizs Zoltan: se zice că nu se face nimic, dar se vede că se fac totuși lucrări: s-a acoperit
clădirea din curtea școlii, s-a făcut încălzirea, s-a băgat gazul la corpul A, se mai fac și altele.
În continuare președintele de ședință solicită propuneri pentru ordinea de zi a ședinței
ordinare care va avea loc la data de 18.12.2018, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului
local.
Domnul primar propune proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
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

