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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.1647/26.02.2019. 

PROCES - VERBAL 

Încheiat azi, 26.02.2019 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat de 

primar prin Dispoziția nr.119/19.02.2019. 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), și declară constituirea legală a 

ședinței. În continuare secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare care se 

aprobă cu 13 voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă” ( 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 mandatarea primarului Comunei Crasna în A.G.A. ADI ECODES

în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de

delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 74/2018

Prezintă: Bogya Miklós – primar

2. Proiect de hotărâre privind  desemnarea domnului Bogya Miklós – primarul comunei Crasna

pentru a reprezenta comuna Crasna în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

”Crasna - Meseşenii de Jos” județul Sălaj,  precum şi pentru a face parte din  Adunarea

Generală și în Consiliul de Administraţie  a Asociaţiei

Prezintă: Bogya Miklós – primar

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică pentru închiriere a suprafeței de 2 mp

pentru amplasare panou publicitar

Prezintă: Bogya Miklós – primar

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni

Prezintă: Lazar Veturia – secretar

5. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi prezentată 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 mandatarea primarului

Comunei Crasna în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor

aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG

74/2018.

Domnul primar Bogya Miklos prezintă expunerea de motive. În completare precizează că aceasta

nu reprezintă cheltuieli în plus pentru populație, nu implică majorarea cheltuielilor pentru colectarea

deșeurilor.

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.9 din data de 26.02.2019 

privind mandatarea primarului Comunei Crasna în A.G.A. ADI ECODES în vederea 

aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare 

Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 74/2018. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  desemnarea domnului Bogya Miklós –

primarul comunei Crasna pentru a reprezenta comuna Crasna în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
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Intercomunitară ”Crasna - Meseşenii de Jos” județul Sălaj,  precum şi pentru a face parte din  

Adunarea Generală și în Consiliul de Administraţie  a Asociaţiei 

Domnul primar Bogya Miklos 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.10 din data de 26.02.2019 

privind  desemnarea domnului Bogya Miklós – primarul comunei Crasna pentru a reprezenta 

comuna Crasna în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Crasna - Meseşenii de 

Jos” județul Sălaj,  precum şi pentru a face parte din  Adunarea Generală și în Consiliul de 

Administraţie  a Asociaţiei. 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică pentru

închiriere a suprafeței de 2 mp pentru amplasare panou publicitar.

Domnul primar Bogya Miklos prezintă expunerea de motive. În continuare se trece la discuții.

Kiss Istvan: panoul va acoperi magazinul lui Kiraly. Acolo sunt conducte de înaltă tensiune, apă, gaz.

Și împiedică vizibilitatea șoferilor.

Torma Alexandru: este un stâlp de înaltă tensiune pentru amplasarea unui panou de firmă.

Dimeny Alexandru: în alt loc nu dorește? La ieșirea din comună sunt alte locuri disponibile.

Primar: numai acolo vrea.

Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se respinge în unanimitate de 

voturi. 

Nu se adoptă Proiectul de hotărâre privind scoaterea la licitație publică pentru închiriere a 

suprafeței de 2 mp pentru amplasare panou publicitar. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru

următoarele trei luni.

Secretarul prezintă raportul și solicită să se facă propuneri.

Sârca Constantin: propune pe Pap Sandor.

Kiss Istvan: propune pe Ozsvath Ilona.

Se supune la vot alegerea domnului Pap Sandor pentru președinte de ședință si se votează 

astfel:4 voturi ”pentru”: Sîrca Constantin – PNL, Pap Sandor –EMNP-PPMT, Bogya Alexandru-

EMNP-PPMT, Breda Ștefan-UDMR, abțineri: 1 – Ozsvath Ilona  - UDMR, 9 voturi împotrivă: Kiss 

Istvan- UDMR; Torma Alexandru- UDMR, Kocsis Eva- UDMR, Kiss Ludovic- UDMR, Darabont 

Vilmos- UDMR, Dimeny Alexandru- UDMR, Kovacs Istvan- UDMR, Bodizs Zoltan- UDMR, 

Chirilă Ioan-PSD. 

Se supune la vot alegerea doamnei Ozsvath Ilona pentru președinte de ședință și se aprobă cu: 

9 voturi ”pentru”: Kiss Istvan- UDMR; Torma Alexandru- UDMR, Kocsis Eva- UDMR, Kiss 

Ludovic- UDMR, Darabont Vilmos- UDMR, Dimeny Alexandru- UDMR, Kovacs Istvan- UDMR, 

Bodizs Zoltan- UDMR, Chirilă Ioan-PSD, 5 ”abțineri”:  – Sîrca Constantin – PNL, Pap Sandor –

EMNP-PPMT, Bogya Alexandru-EMNP-PPMT, Bread Ștefan-UDMR, Ozsvath Ilona  - UDMR și 

nici un vot împotrivă. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.11 din data de 26.02.2019 

privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni. 

5.Diverse:

Pap Sandor : drumul Sub Vii către Rozsas este dezastru. A fost la Nyeste să repare drumul, și acolo

cetățenii plătesc impozit.

Primar: intervenim și acolo, prima dată vom face drumurile din intravilan.

Pap Sandor: A depus o cerere și dorește răspuns detailat pe fiecare lună cu lucrările.

Primar: este răspuns detailat. Să nu spuneți că vreți să angajăm încă două persoane pentru a scoate

situații lunare cu lucrările și plățile efectuate, și în răspuns am specificat să veniți să le consultați la

sediul primăriei, conform legii.

Sîrca Constantin: un cetățean din Marin vrea să se achiziționeze convectoare pentru încălzire la

Căminul Cultural Marin. La înmormântări este foarte frig.

Chirilă Ioan; nu rezistă instalația electrică, convectorul merge numai cu trei faze.
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Sîrca Constantin: Este acolo stâlpul de electricitate se poate rezolva. 

Primar:  Vom cumpăra convectoare și rezolvăm curentul. 

Torma Alexandru: cumpărăm scaune tapițate pentru Căminul Cultural din Marin. Ar fi bine să punem 

încălzire prin pardoseală la Cămin. 

Sârca Constantin: să se pună convectoare. Drumul principal al Marinului este dezastru. 

Primar: În acest an încă nu s-a făcut asfalt. 

Sîrca Constantin: un cetățean a depus cerere, M.J., și nu a primit răspuns în termen legal. Domnul 

viceprimar a răspuns la cerere, s-a substituit consiliului local. Cetățeanul poată se vă dea în 

contencios administrativ. 

Primar: problema sesizată de M.J. aparține de urbanism, de care este răspunzător domnul 

viceprimar și s-a dat răspuns în termen legal. Cererea nu este de competența consiliului local.  

Sîrca Constantin: cererea are numărul de înregistrare cu ștampila cu consiliul local. 

Primar: așa înregistrăm fiecare adresă. Cererea este adresată primăriei Crasna și consiliului local, 

problema sesizată este de competența primăriei. Degeaba se adresează altor organe, se soluționează 

în funcție de competență. 

Secretar: este singura ștampilă cu număr de înregistrare, care se folosește pentru înregistrare. 

Sîrca Constantin: de aceea a votat împotriva procesului verbal pentru că, nu a afirmat în ședința 

trecută că Mihai parchează mașina cu lemne pe stradă, a afirmat că este drum public la afirmația lui 

Vincze care a spus că este drum privat, și nu apare ce a spus Vincze. Și aplicarea Hotărârii nr.82 am 

spus referitor la Inserco. 

Bodizs Zoltan: cererea a trimis către primărie și trebuie expertiză să constate că din ce cauză se crapă 

casa. 

Torma Alexandru: trebuie studiu geo, el vrea să facă un drenaj pe banii primăriei. 

Sîrca Constantin: de ce nu s-a discutat în ședința consiliului local? 

Primar: S-a dat răspuns pentru că era de competența primăriei. 

Breda Ștefan: referitor la încălzirea căminului din Marin, convertoare sunt și la biserică și are și el la 

restaurant, sunt foarte bune. Încălzesc repede, omul plătește doar consumul. 

Primar: Soluții sunt, vom achiziționa convectoare. 

Ozsvath Ilona: mulțumește celor care au participat la spectacolul de gală, în perioada 21-22 au fost 

de la Erdely TV la echipa de teatru. Vor viziona emisiunea. Directorul teatrului de la Târgu Mureș a 

propus să se facă emisiunea, e bine să facem publicitate pentru copii. Dacă din bugetul care se va 

adopta vom putea acorda mai mult și pentru copii care să fie motivați să facă performanță la școală, 

sunt și alți copii care primesc burse doar pentru faptul că sau născut. Se lucrează de zori la reabilitare 

la școală. La căminul cultural nu am putea schimba scaunele cu altele mai comode? 

Filip Ioan: cum stăm cu Căminul Cultural din Huseni? 

Primar: este pus pe SEAP, căutăm constructor. 

Bodizs Zoltan: lucrarea de reabilitare la școală se află în desfășurare, la parter două săli au fost mutate, 

la etaj se zugrăvește, este bine cum lucrează. 

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

care va avea loc la data de 26.03.2019, 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. 

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

Președinte de ședință, Secretar, 

     Kocsis Eva  Lazar Veturia 


