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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.4437/25.04.2019. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 25.04.2019 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat de 

primar prin Dispoziția nr.220/18.04.2019. 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. 

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: 

1. Proiect de hotărâre privind luare act de demisia unui consilier local și vacantare a unui post 

de consilier local 

Prezintă: Bogya Miklós- primar 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Filip Ioan din 

partea Partidului Social Democrat. 

Prezintă: Bogya Miklós- primar 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 

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

4. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, 

impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 

2020 

Prezintă: Kovacs Marta Ildiko - inspector- compartiment impozite și taxe locale 

5. 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: Proiect de hotărâre privind luare act de demisia unui 

consilier local și vacantare a unui post de consilier local 

Domnul primar Bogya Miklos prezintă referatul constatator. 

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

 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.16 din data de 25.042019 

privind luare act de demisia unui consilier local și vacantare a unui post de consilier local. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a 

domnului Filip Ioan din partea Partidului Social Democrat. 

Președintele comisie de validare prezintă procesul verbal de validare.   

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.17 din data de 25.042019 

privind validarea mandatului de consilier local a domnului Filip Ioan din partea Partidului 

Social Democrat. 

 În continuare urmează depunerea jurământului consilierului Filip Ioan. 

Secretarul comunei roagă asistenţa să se ridice și dă citire textului jurământului, după care 

consilierul validat,  pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie și pronunţă cuvântul “JUR” 

şi semnează jurământul de credinţă (în două exemplare). 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2019. 
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Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. În continuare se trece la discuții. 

Pap Sandor: la venituri, unde sunt banii pe care primește de la Căminul Cultural? 

Nemeth Annamaria: sunt cuprinse la venituri, nu se pune în capitol separat. 

Pap Sandor: poliția locală primește 654,70 mii lei  și paza 232,00 mii lei, propun ca paza să fie 

desființată și la Poliția locală să mai fie angajată o persoană. Dacă nu, să faceți licitație să vină altă 

firmă care face mai ieftin. La parcuri și zone verzi sunt 2 miliarde de lei, este foarte mult trebuie 

redus. Din acești bani se pot planta în fiecare an toate parcurile cu lalele aduse din Olanda. 

Primar: la Poliția locală nu se poate angaja încă un om. La zone verzi vom cosi numai odată pe an? 

Vincze Alexandru: credeți că angajarea unui om ar rezolva problema? 

Sîrca Constantin: dumneavoastră sunteți numai invitat la ședință, dacă mai interveniți  o să solicit 

președintelui de ședință să vă dea afară din ședință. Aveți dreptul să asistați la ședință. Trebuie să 

facem ședințele cum scrie, dacă nu știm mai citim, sau ne lăsăm de meserie! 

Kiss Istvan : să schimbe toboganele. 

Primar: s-a făcut comanda, este cuprinsă în această sumă. Domnul Pap Sandor solicită lucrările 

efectuate de SC CRASNA SERV, știți ce se lucrează. 

Sîrca Constantin: Bugetul este mai mult de 60% pe funcționare și  40% pentru dezvoltare. La Căminul 

Cultural 123,30 mii lei pentru cheltuieli, cu ce se justifică suma? 

Nemeth Annamaria: în sumă sunt incluse și salariile celor doi angajați. 

Sîrca Constantin: oamenii plătesc chiria pentru Cămin. La rețeaua de apă și canalizare 0, pentru străzi 

0, numai cât se primește de la AFM. Din banii noștri nu se face nimic, numai din fonduri europene! 

Viceprimar: se face alimentarea cu apă la Huseni. 

Sîrca Constantin: așa cum se face la pod, de 8 ani, tot facem podul! 

Primar: Avem un proiect de buget, dacă vom avea bani mai mulți vom rectifica. Tot de la Cămin 

Cultural plătim și transportul elevilor. 

Sîrca Constantin: ce facem cu banii care se adună de la Cămin Cultural? Nu vrem să dezvoltăm nimic. 

Am vrut să facem  trotuarul. Nu s-a făcut nimic, orice am propus! 

Primar: Care este propunerea? 

Sîrca Constantin: prea mult la pază, la parc, avem dreptul să facem propunerea.  

Primar: față de anul trecut, din banii noștri trebuie să plătim asistenții personali și indemnizațiile 

persoanelor cu handicap. 

Sîrca Constantin: am spus că veți da din banii locali, în ședința trecută ați spus că nu este așa, că 90% 

se primește de la bugetul de stat. Crasna  a primit cea mai mare sumă de la consiliul județean. Vă 

place cum arată străzile, să vedeți gropile? 

Ozsvath Ilona: exprimă o mare bucurie pentru că s-a majorat suma de la bursele de merit cu 5000 de 

lei. Am putea să-i răsplătim și anul acesta cu o excursie, dacă sunteți de acord să-i sprijinim. 

 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” 

și 3 voturi ”împotrivă”: Sîrca Constantin (PNL), Pap Sandor (EMNP-PPMT), Bogya Alexandru. 

(EMNP-PPMT). 

Bogya Alexandru: când a fost copilul la școală, nu s-a aprobat bursa de la școală deoarece a avut 

numai copie de buletin nu originalul și fosta secretară de la școală nu a primit dosarul. De aceea nu 

a votat bugetul. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.17 din data de 25.042019 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2019. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor 

valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru 

anul fiscal 2020. 

Doamna Kovacs Marta prezintă raportul. 

Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi. 
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Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.18 din data de 25.042019 
privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale 

și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2020. 

5.Diverse: 

Pap Sandor: mulțumrește că s-a amenajat drumul de la Viile Rozsas. În ziar scrie că primăriile au 

primit sume pentru cadastrare. Care este situația cu Crasna, este cuprins? 

Primar: nu, noi facem parte din Programul Pilot împreună cu alte două comune. Am vrut să renunț 

la acest program, dar nu este posibil, acum se face licitația la Minister, aceasta este un proiect vechi. 

Se va realiza cadastrarea și la Crasna dar din altă sursă. 

Pap Sandor: aleea Kis ut când va fi reparat? 

Primar: la ce vă referiți? 

Pap Sandor: trebuie raparat, arată dezastru. De ce nu se folosește baii din garanție? 

Primar: a fost făcut de mult, nu cred că mai este în garanție, trebuie verificat. 

Pap Sandor: anul trecut în decembrie a fost de 3 ani. 

Primar: dacă fiecare trotuar din Crasna va fi dalat va fi bine. Mulți ar fi mulțumiți să fie trotuarul 

dalat. 

Pap Sandor: și anul trecut am ridicat problema și nu s-a făcut. 

Sîrca Constantin: de ce nu s-a supus la aprobare modificările la buget? Răspuns zero. 

Vincze Alexandru: s-a supus la aprobare în forma inițiată. Nu aud altceva decât că noi nu facem 

nimic, acum am auzit încă o dată jurământul consilierilor, să vă gândiți și dumneavoastră ce ați făcut 

în acest timp. Să puneți mâna și  faceți dumneavoastră. 

Sîrca Constantin: Nu suntem plătiți să facem așa ceva, sunt aici persoane care au salarii destul de 

mari aprobate de consiliul local, să facă ei! Orice spunem noi cinci, tot majoritatea decide, oricem 

am propus în ședințe nimic nu s-a aprobat! 

Vincze Alexandru: să depuneți proiect de hotărâre. 

Sîrca Constantin: datoria consilierilor este să aducă la cunoștința consiliului local propuneri, nu să 

facă proiecte de hotărâri, care trebuie avizate. Noi venim cu propuneri. Sunt comune cu toate străzile 

asfaltate! 

Primar: la Marin avem 30 km  de străzi, alte comune  au 3 km în total. La Sărmășag au avut proiect 

și au obținut în plus 20 de puncte pentru că există cale ferată. Dumneavoastră nu veți recunoaște 

nimic din ceea ce s-a făcut. 

Sîrac Constantin: nu s-a făcut nimic, nici centrul! 

Primar: s-a făcut canalizarea. 

Sârca Constantin: podul se face de 8 ani! 

Torma Alexandru: de trei ani se face podul.  

Primar: se pare că încurcați termenele, podul se face de trei ani și allea s-a făcut acum 8 ani. 

Sîrca Constantin: dacă vă place cum arată Crasna, nu am ce face. 

Ozsvath Ilona: în primul rând nu suntem deficienți de auz, orice problemă se poate discuta amiabil. 

Eu știu că trebuie să supunem la vot proiectele înscrise pe ordinea de zi. Putem veni cu propruneri, 

dar să nu se uite că toți suntem pentru comunitate. Știm cum se face cu proiectele, trebuie așteptat 

mult. Să facem front comun pentru comuna noastră, este comună mare, râvnită, este aruncată cu 

norori, sper să realizăm mai multe lucruri în viitor, dar să facem și observații pozitive. Să facem pe 

un ton amiabil și mai elegant. 

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

care va avea loc la data de 28.05.2019, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

 Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului SC CRASNA SERV 

SRL 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 


