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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.3097/26.03.2019. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 26.03.2019 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat de 

primar prin Dispoziția nr.179/19.03.2019. 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 13 consilieri 

locali, fiind absenți motivați domnul consilier Pop Aurel (PSD) și doamna consilier Kocsis Eva 

(UDMR), și declară constituirea legală a ședinței. 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 Miklós, care prezintă spre aprobare ordinea 

de zi a ședinței cu o completare: 

1. Raportul primarului privind  dezvoltarea  economică  şi  socială a  comunei  Crasna la  sfârşitul  

anului  2018 

Prezintă: Bogya Miklós - primar 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, pe anul 

2018 

Prezintă: Nemeth Annamaria  - inspector- compartiment buget- contabilitate-resurse umane 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat al 

Comunei Crasna pentru anul 2018 

Prezintă: Nemeth Annamaria  - inspector- compartiment buget- contabilitate-resurse umane 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente din 

comuna Crasna, județul Sălaj 

Prezintă: Hosu Aurel – inspector, compartiment fond funciar 

Completare la ordinea de zi: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării   excedentului  anual  al   bugetului  local rezultat 

la încheierea exerciţiului bugetar 2018 

Prezintă: Nemeth Annamaria  - inspector- compartiment buget- contabilitate-resurse umane 

-Diverse 

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

 În continuare președintele de ședință, doamna consilier Ozsvath Ilona preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

1 .Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Raportul primarului privind  dezvoltarea  economică  

şi  socială a  comunei  Crasna la  sfârşitul  anului  2018. 

Domnul primar Bogya Miklos: materialul a fost publicat pe situl instituției, este un raport de 20 de 

pagini, cuprinde și activitatea compartimentelor din cadrul instituției, dacă are cineva întrebări. 

Sîrca Constantin: în legătură cu gazul, până acum a înțeles că sunt 500 de racordări. Mai mulți 

cetățeni întreabă că de ce se obligă să intre în Asociția de gaz, ca să fie branșați și să plătească o  

taxă, că altfel nu primește adeverința, acest lucru este ilegal. 

Primar: diferența de contribuție trebuie să plătească. 

Sîrca Constantin: care se înscrie acum în Asociație, de ce îi obligă să plătească, altfel nu dă 

adeverință de la primărie? 

Primar: taxa tot la Asociație plătește, trebuie să fie la zi cu ceilalți din asociație. Nu este obligat să 

se înscrie în Asociație. 



Intern 

 

 

 

Sîrca Constantrin: Amaradul a concesionat pe 49 de ani, ei pun conductele. Eu, care am făcut casă 

ulterior, mă obligă să intru în Asociație, nu este legal. De ce trebuie să plătesc la Asociație? 

Torma Alexandru: proiectul și cheltuieli comune pentru gaz se plătește la Asociație. 

Primar: Asociația a gestionat introducerea gazului și contribuția cetățenilor. 

Torma Alexandru: Fără Asociație nu ar fi gaz în Crasna. 

Vincze Alexandru: este conductă de gaz în Crasna, doamna Feșteu a făcut gaz separat, nu prin 

Asociație, de la altă firmă, și a costat mai mult decât pentru cei care fac prin Asociație. Asociația 

rezolvă toate avizele. Nu este obligat nimeni să vină la Asociația de Gaz. 

Sârca Constantin: cu ce mă ajută Asociația? 

Primar: poate să facă și la altă firmă, este treaba fiecăruia cu cine vrea să introducă gazul. 

Sîrca Constantin: în legătură cu drumurile din Marin, este dezastru, și străzile. 

Primar: în momentul în care avem bugetul, intervenim. 

Sîrca Constantin: trebuie autogredere să niveleze. 

Primar: trebuie și material. Degeaba mergem cu puțin, cel puțin 15-20 de camioane de materiale 

sunt necesare. La începutul primăverii și începutul verii terminăm drumurile din Marin. 

2. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului 

anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2018. 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul.  

Domnul primar solicită să explice consilierilor ce este deficitul. 

Nemeth Annamaria: deficit înseamnă că am cheltuit din excedentul anului 2017. 

Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi. 

 Prin votul exprimar al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.12 din data de 26.03.2019 

privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local, pe anul 2018. 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii 

patrimoniului public şi privat al Comunei Crasna pentru 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 exprimar al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.13 din data de 26.03.2019 

privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat al Comunei 

Crasna pentru anul 2018. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral 

pentru pajiștile permanente din comuna Crasna, județul Sălaj. 

Domnul Hosu Aurel prezintă materialul.  

Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Prin votul exprimar al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.14 din data de 26.03.2019 

privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente din comuna 

Crasna, județul Sălaj. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării   excedentului anual 

al bugetului  local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2018. 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul.  

Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Prin votul exprimar al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.15 din data de 26.03.2019 

privind aprobarea utilizării   excedentului  anual  al   bugetului  local rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar 2018. 

6. Diverse: 

Pap Sandor: a auzit că paza de noapte s-a desființat. 

Primar: nu s-a desființat, acum la Ratin și Huseni merge echipajul din Crasna și Poliția locală, sunt 

trei persoane. 

Pap Sandor: sub viile Rozsas trebuie amenajat drumul, au fost discuții cu Jonas Csabi. 

Primar: a discutat cu Jonas Csabi, trebuie să găsim o soluție, vom pune balastru. Au fost deja cu 

buldoescavator și s-a amenajat. 
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Sîrca Constantin: dacă s-a depus proiect pentru asfaltare pentru Crasna și Marin, unde și dacă este 

eligibil și în ce valoare? 

Primar: pentru Crasna s-a depus la Fondul European pentru 7,5 km, este declarant eligibil, am avut 

un punctaj foarte bun, încă nu este finanțat, dar suntem pe lista de așteptare pentru finanțare. S-a 

discutat cu proiectantul să refacă devizul. Proiectul care se află acum în derulare la școală, potrivit 

Ordonanței 114/2018 valoarea actualizată înseamnă 2 miliarde de lei în plus, sunt promisiuni de la 

Ministerul Finanțelor, domnul Teodorovici, că vor face precizări pentru aplicarea ordonanței. 

Pentru Marin, am actualizat proiectul pentru străzi, între timp am făcut canalizarea, ridicare de 

capace, va fi o altă linie de finanțare pentru străzi, până atunci intervenim cu piatră. 

Sîrca Constantin: cum este cu gazul? 

Primar: am vrut să ținem ședința cu gazul, dar nu am reușit până acum, la începutul lui aprilie va fi 

ședință. Era vorba că vor fi fonduri guvernamentale, din aceasta cauză am făcut și hotărârea de 

actualizare a reprezentantului comunei la ADI Crasna – Meseșenii de Jos. Așteptăm fondurile 

guvernamentale. 

Sîrca Constantin: firma este neserioasă. Dacă nu se consumă gazul, iarna face condens. 

Primar: luna trecută am făcut ședință cu oamenii, au fost rugați să facă branșamente. 

Sîrca Constantin: sunt cereri și nu le onorează. 

Primar: Am solicitat în scris punctul lor de vedere. 

Torma Alexandru: sunt gospodării care au instalația și tot nu folosesc gazul. 

Bodizs Zoltan: lucrările la școală sunt în stadiu de finalizare, se pun hidranții, urmează să punem 

parchetul. Pompierii au fost chemați să vadă dacă este ordine. 

Kiss Ludovic: când încep lucrările la drumul județean prin Ratin- Huseni? 

Primar: a fost depus contestație la București, se așteaptă rezolvarea. 

Pap Sandor: la Kis ut ați spus că o să repare aleea, dar nu s-a făcut, drumul la Vie este în garanție, 

ar trebui făcut demersuri să se repare. 

Primar: am făcut deja,  dacă nu vor face ei, vom face noi din banii lor. 

Darabont Vilmos: mai mulți tineri l-au rugat să solicite repararea saltelei din sala de sport.  

Primar: La CNI este linie de finanțare pentru asta, am intabulat sala de sport, am trimis 

documentația și există șansa să fie reabilitată din banii lor, și în afara de asta am depus o altă 

solicitare pentru o sală mai mica pentru clasele mai mici. 

Breda Ștefan: cu cerșetorii ar trebui făcut ceva. 

Primar: am discutat deja problema, este o procedură de urmat, vor fi identificați părinții, și li se va 

pune în vedere să aibă grijă de copiii lor, vor da o declarație, în caz contrar va fi sesizată Protecția 

Copilului. 

Sîrca Constantin: și părinții pot fi sancționați. Procedura este anevoioasă. 

Primar: am cumpărat material lemnos pentru amenajarea locurilor de joacă, se află în lucru. 

Kiss Istvan: se dau spargeri la greu la Crasna, sâmbăta la ora 9, când oamenii sapă în grădină, să 

aibă curajul să între în casă și să caute peste tot. 

Primar: sunt și în alte locuri, nu numai la Crasna, la Zalău. Am montat camera de supraveghere și la 

locuri de joacă, din păcate situația există. 

Dimeny Alexandru: anul trecut au intrat la fermă și beciuri. 

Sîrca Constantin: nu trebuie lăsați vânzătorii ambulanți în sat. 

Torma Alexandru: nu se lasă. 

Primar: și răspunderea civică trebuie din partea cetățenilor. 

Filip Ioan: podul de peste Mărtăuța se surpă, care ar fi soluția? 

Torma Alexandru: a venit un inginer cu oferta de 68000 lei ar fi costul, avem noi material, vom 

vedea. 

Primar: vom găsi soluția tehnică. La buget vom cuprinde sume și pentru pod. 

Torma Alexnadru: trebuie aprobat proiectul de Apele Române. 

Primar: la proiectul Reabilitarea Căminul Cultural din Huseni avem oferte, din păcate pentru 

Reabilitarea Grădiniței cu program normal nu s-au depus oferte, licităm deja a treia oară, deoarece 
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nu s-a prezentat nimeni. Săptămâna trecută am colectat 150 saci de flacoane la Ratin împreună cu 

beneficiarii de ajutor social. 

Breda Ștefan: a fost sunat de un cetățean Nemes Romi, vor să se adune câțiva tineri cărora le place 

natura, să adune mizeria în natură. 

Vincze Alexandru: am adunat 250 de saci săptămâna trecută din care 150 la Ratin  și 100 din jurul 

localității Crasna, sunt bine veniți.  

Sîrca Constantin: unii aruncă din mașină. 

Primar: un lucru foarte urât. Noi suntem parteneri la orice acțiune de acest gen, ar trebui să aibă și 

efect. 

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

care va avea loc la data de 25.04.2019, 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, 

     Ozsvath Ilona              Lazar Veturia 


