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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.37/04.01.2019 

PROCES VERBAL 

 
 

 Încheiat azi, 04.01.2019 în ședința extraordinară a consiliul local Crasna, care a fost 

convocat de primar prin Dispoziția primarului nr.493/28.12.2019. După efectuarea apelului 

nominal secretarul comunei constată că din totalul de 15 consilieri locali în funcție sunt prezenți 

11 consilierii locali, fiind absenți motivați doamna Ozsvath Ilona (UDMR), doamna Kocis Eva 

(UDMR), domnul Pop Aurel (PSD), domnul Chirilă Ioan (PSD). Și declară constituirea legală 

a ședinței. În continuare 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: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a  deficitului  secțiunii  de  

dezvoltare și de functionare pe anul  2018. 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector 

2. Diverse. 

Alte propuneri nefiind, se supune la vot ordinea de zi prezentată și se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului local nr. 67/27.11.2018 a fost aleasă 

doamna consilier Kocsis Eva președinte de ședință pentru perioada decembrie 2018 – 

februarie 2019 dar este absentă, secretarul comunei arată că este necesar alegerea unui 

președinte care va conduce lucrările ședinței extraordinare din data de 04.01.2019. 

 Domnul Kiss Ludovic îl propune pe domnul Kovacs Istvan. 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.1 din data de 

04.01.2019 privind alegerea președintelui de ședință. 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare și de funcționare pe anul  2018. 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. În continuare se trece la discuții. 

Pap Sandor: de unde vine deficitul? 

Nemeth Annamaria: deficitul nu este o peirdere, este o prefinanțare, încasată în anul 2017 și 

chletuit în anul 2018. 

 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.2 din data de 

04.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare și 

de funcționare pe anul  2019. 
2.Se trece la diverse. 

Sîrca Constantin: a fost sesizat de cetățenii din Marin în legătură cu starea dezastruoasă a 

asfaltului. Din cinci în cinci metri este tăiat. 

Primar: Cum vremea ne permite vom interveni. 

Torma Alexandru: vom pune balastru primăvara, trebuie avut răbdare. 

Primar: dacă făceam cu subtraversări nu puteam finaliza proiectul de canalizare. 
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Vincze Alexandru: când s-a făcut proiectul pentru canalizare nu exista asfalt pe drum. Ei a 

trebuit să se încadreze în preț, acolo era drum pietruit. 

Primar: vom pune balastru și asfalt. În continuare mulțumește pentru colaborarea din anul 

trecut, când au fost finalizate proiecte majore. Arată că încă nu avem buget național, și speră 

că vom atrage cât mai multe fonduri. Urează succes tuturor. 

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

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 comunei 

Crasna pe anul 2019. 

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

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

 

 

Președinte de ședință,        Secretar, 

    Kovacs Istvan                           Lazar Veturia 


