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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.10864/18.12.2018. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 18.12.2018 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat 

de primar prin Dispoziția nr.484/11.12.2018. 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 cu 13 voturi pentru 

și 1 abținere Sîrca Constantin (PNL).  

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 : Nemeth Annamaria – inspector, compartiment buget – contabilitate 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar din 

gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna 
Prezintă: ec. Nagy Erika – dir. Spitalul de boli cronice Crasna 

3.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii consiliului local Crasna nr.53/30.10.2018 
cu privire la  transmiterea în folosință gratuită în favoarea  Serviciului de Ambulanță Județean 

Sălaj a imobilului situat în loc Crasna nr.725 

Prezintă: Bogya Mikos – primar 

4. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în 

suprafaţă de 751 mp, situat în extravilanul localității Crasna  
Prezintă: Bogya Mikos – primar 

5.Diverse. 

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate de voturi. 

 În continuare președintele de ședință, doamna consilier Kocsis Eva 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 cu 13 voturi pentru și 1 abținere Sîrca Constantin (PNL). 

 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.69 din data de 

18.12.2018 privind  rectificarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2018. 

2.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea casării de mijloace fixe şi 

obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna. 

Doamna Nagy Erika prezintă materialul. 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.70 din data de 

18.12.2018 privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar din gestiunea 

Spitalului de boli cronice Crasna. 

3.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii consiliului 

local Crasna nr.53/30.10.2018 cu privire la  transmiterea în folosință gratuită în favoarea  

Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc Crasna nr.725. 
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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.71 din data de 

18.12.2018 privind completarea Hotărârii consiliului local Crasna nr.53/30.10.2018 cu 

privire la  transmiterea în folosință gratuită în favoarea  Serviciului de Ambulanță 

Județean Sălaj a imobilului situat în loc Crasna nr.725. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al 

Comunei Crasna a terenului în suprafață de 751 mp, situat în extravilanul localității Crasna  
Domnul primar prezintă expunerea de motive. 

Sîrca Constantin : care este drumul ? 

Torma Alexandru : este drumul de la terenul Irtas – Mocsar a familiei Lengyel, de la care 

cetățenii au cumpărat terenuri, și ca să aibă acces fiecare la parcela lui, s-a renunțat la  această 

suprafață pentru drum. 

   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.72 din data de 

18.12.2018 privind atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în 

suprafaţă de 751 mp, situat în extravilanul localității Crasna.  
5. Diverse. 

Primar : felicită consilierii locali cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul nou. 

Pap Sandor : de la Huseni la Bic nu a fost curățat drumul, spuneți la Nyeste să curețe. 

Torma Alexandru : utilajele au fost în intervenție la cele patru sate. În primul rând se curăță 

drumurile principale, pe urmă drumurile secundare, laterale. 

Vinze Alexandru: A fost sunat că nu se poate urca la vie după vin. Vom curăța și acolo, dar 

prima data în localitate. 

Ozsvath Ilona : data trecută era vorba în ședință și de burse școlare, în Consiliul de 

administrație a școlii, doamna Matiș ne-a informat despre faptul că s-au acordat 3 burse sociale 

și de boală, 11 burse sociale și 61 burse pentru medii și restul pentru performanță : olimpiade, 

concursuri. Ar fi bine să prevedem la anul o sumă mai mare în buget pentru burse, suma de 

20000 lei, să putem acorda și pentru copii care învață. La sfârșitul săptămânii am avut acțiune 

caritativă: Târgul de Crăciun și Concertul de Crăciun. Din donațiile obținute am pregătit 

pachete pentru copii și vârstnici și pentru cei de la Căminul de bătrâni. Roagă consilierii locali 

din Marin, Ratin și Huseni să ducă pachetele la beneficiari și să le predea pe bază de semnătură 

și consilierii de la Crasna care au participat la acțiune să ajute la distribuirea pachetelor. 

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

ordinare care va avea loc la data de 29.01.2019, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului 

local. 

 Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 

2019. 

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

Doamna președinte Kocsis Eva mulțumește celor prezenți și urează Sărbători fericite 

tuturor. 

Alte probleme nefiind înscrise pe ordinea de zi, lucrările ședinței se declară închise. 

  

Președinte de ședință,      Secretar, 

     Kocsis Eva                           Lazar Veturia 


