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,ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.5371/28.05.2019. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 28.05.2019 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat de 

primar prin Dispoziția nr.244/21.05.2019. 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 toți consilierii 

și declară constituirea legală a ședinței. 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 completări: 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC 

CRASNA SERV SRL  

Prezintă: Szasz Klara – contabil 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului administratorului  S.C. CRASNA SERV 

SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2018 

Prezintă: Nyeste Arpad - administrator 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la 

nivelul comunei Crasna pentru perioada 2019-2024 

Prezintă: Hajas Erika  - inspector 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor 

nerambursabile din bugetul local  pentru  „Promovarea sportului de performanță în comuna 

Crasna” în anul 2019 

Prezintă: Bogya Miklós - primar 

5. Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare 

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

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

6. Prezintă: Lazar Veturia - secretar 

Completare la ordinea de zi: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică 

pentru realizarea investiției ”Modernizare corp A Liceul Tehnologic Cserey-Goga” 

Prezintă: Bogya Miklós - primar 

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  aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC CRASNA SERV SRL . 

D-na Szasz Klara prezintă raportul. În continuare se trece la discuții. 

Pap Sandor: din 350.000 lei la drumuri, de unde vin banii? 

Nyeste Arpad: sunt banii pentru reparat drumuri. 

Pap Sandor: a fost sesizat de cetățeni să se repare drumul la Banszeg și Kilip. 

Primar: după cum permite vremea, vom face. La Marin au fost duse 20 de mașini cu materiale 

pentru reparat drumurile. A început acțiunea de reparare a drumurilor. 

Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unaniminitate de 

voturi. 
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 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.20 din data de 28.05.2019 

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC CRASNA SERV 

SRL . 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului administratorului  

S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2018. 

D-ul Nyeste Arpad prezintă raportul.  

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.21 din data de 28.05.2019 

privind aprobarea raportului administratorului  S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil 

şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2018. 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale la nivelul comunei Crasna pentru perioada 2019-2024. 

D-na Hajas Erika prezintă raportul de specialitate.  

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.22 din data de 28.05.2019 

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Crasna 

pentru perioada 2019-2024. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea 

finanţărilor nerambursabile din bugetul local pentru „Promovarea sportului de performanță în 

comuna Crasna” în anul 2019 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. În continuare arată că avem o singură echipă în 

comună: Gloria Marin, competiția este în Liga a V-a și solicită sprijinul consiliului local pentru 

echipă. 

 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.23 din data de 28.05.2019 

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul 

local  pentru  „Promovarea sportului de performanță în comuna Crasna” în anul 2019. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind decontarea unor cheltuieli de deplasare. 

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.24 din data de 28.05.2019 
privind decontarea unor cheltuieli de deplasare. 
6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 

următoarele trei luni. 

D-a Lazar Veturia prezintă raportul și solicită propuneri pentru alegerea președintelui de ședință 

pentru următoarele trei luni. 

Dimeny Alexandru: propune pe domnul Sîrca Constantin. 

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.25 din data de 28.05.2019 

privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului 

de achiziție publică pentru realizarea investiției ”Modernizare corp A Liceul Tehnologic Cserey-

Goga”. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. În continuare precizează că urmează și renovarea 

Grădiniței cu program normal. Există și posibilitatea să convocăm o ședință extraordinară, să 

demarăm lucrările. 

Kiss Istvan: cine va lucra la grădiniță? 

Primar: încă nu știm, nu s-a prezentat nimeni la negocierea directă. Până acum, de două ori a fost 

făcut anunț de licitație , dar nu s-a prezentat nimeni. Azi am semnat contractul pentru Reabilitarea 

Căminului Cultural Huseni. Acolo am reușit să selectăm constructorul.  
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Pap Sandor: de unde vin 170 milioane? 

Primar: din bugetul local. Vom mai avea și alte proiecte, vom încerca să reducem cât se poate să ne 

încadrăm la capitolul bugetar ”Alte cheltuieli diverse și neprevăzute”. 

Kiss Istvan: cât este valoarea contractului? 

Primar:1301412,35 la care se adaugă 174.234,39 lei. Joia trecută am depus două proiecte pentru 

asfaltare drumuri în localitățile Crasna și Marin. Acolo am ajustat deja proiectele. 

Bodizs Zoltan: 170.000 lei este mai ușor de plătit decât dacă toată lucrarea de la școală ar fi plătit 

de Comuna Crasna. Este o lucrare foarte mare, să vină colegii consilieri să vadă. 

 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.26 din data de 28.05.2019 

privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică pentru realizarea 

investiției ”Modernizare corp A Liceul Tehnologic Cserey-Goga”. 

8.Diverse. 

Sîrca Constantin: drumul din Marin este dezastru. 

Primar: în cursul acestei săptămâni va avea loc ședința la Consiliul județean și va trece la ei în cel 

mai scurt timp. 

Sîrca Constantin: și la centru gropile. A fost vorba că după ce termină la Cehu de plombat vor veni 

la Crasna. Nu putem cumpăra doi saci de la Multicom, să punem din banii noștri? Suntem de râsul 

lumii! 

Primar: se va rezolva în următoarele săptămâni. 

Sîrca Constantin: au fost alegeri, au fost anumite postări pe Facebook, care ulterior s-au șters. 

Primar: punctul culminant este ziua alegerilor, tensiunile au crescut, au fost SMS – uri anonime, 

șovine. Păcat că am ajuns așa. Dacă s-a dat o reacție, a fost dat și o contrareacție.  

Sîrca Constantin: pe Facebook- ul Crasna Kraszna să fie pusă și în limba română, nu numai când 

este transfuzie de sânge, care este singurul anunț în limba română. Nu trebuie învrăjbită populația, 

dacă unul a fost condamnat pentru incompatibilitate. 

Pap Sandor: trebuie reparat drumul Kilip, Banszeg și Via Mare. 

Filip Ioan: în urma deszăpezirilor pe DJ 191 C, când s-a tras cu plugul, s-a umplut șanțul la țigani și 

când au venit aversele a intrat apa în casele lor și în grădini. 

Primar: vom curăța șanțul. 

Filip Ioan: în urma ploilor a fost dezastru, albia nu a fost curățată. 

Viceprimar: terminăm la Crasna și mergem la Huseni cu utilajul pentru curățat valea. 

Filip Ioan: la Hegedus mai este un pod rupt. 

Primar: s-a depus proiect la CNI pentru pod. 

Pap Sandor: cum stăm cu gazul? 

Primar: firma este în faliment, dacă reușește să se vindă la o altă firmă, până atunci nu face 

branșamente. 

Sîrca Constantin: când se face extindere să se întrebe cetățeanul. 

Primar: Au fost întrebați, atunci au solicitat, acum din diferite motive, nu mai vor. 

Sîrca Constantin: Să plătească în avans, să vină altă firmă. 

Primar: dacă vine o altă firmă trebuie să despăgubească la Amarad tot ce a făcut, care este în 

faliment și se va vinde. 

Viceprimar: Amaradul din Șimleu este o filială. Ce a făcut în sat este a lui. 

Sîrca Constantin: și atunci s-a zis că s-a investit din banii oamenilor, acum ziceți că Amaradul a 

investit. 

Primar: vreți să spuneți că nu mai există banii oamenilor? 

Sîrca Constantin: este treaba lor, banii oamenilor  nu mă interesează. Acolo este o asociație. 

Primar: au fost antecalcule, că în Crasna vor fi 1000 m3 de consum, din care în 20 de ani vor scoate 

investiția. Să nu se înțeleagă greșit, vrem să înțelegeți cum stau lucrurile. 
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Sîrca Constantin: și dacă va fi autostradă și plătești 6 euro, și pe urmă  nu circulă pe ea, vinde 

autostrada? 

Primar: necazul este că din pensia mică mulți nu pot plăti 1000 euro pentru branșament. 

Chirilă Ioan: drumul din Marin ar trebui reparat, este o nuntă și ar trebui făcut. 

Primar: vom încerca să rezolvăm. 

Ozsvath Ilona: pentru capela din Crasna ar fi bine să instalăm sonorizare, este benefic pentru toate 

cultele. 

Primar: da, deja s-a discutat, vom pune două boxe, microfon. 

Dimeny Alexandru: dacă firma este în faliment de unde scoate riscul? Ar trebui făcută o procedură. 

Breda Ștefan: trebuie lichidator. 

Primar: firma se va vinde. 

Sîrca Constantin: dacă are la cine. 

Primar: va fi la cine, este rezervă de gaz la Marea Neagră, se vinde pe plan național. 

Sîrca Constantin: Podul când trebuie finalizat? Că pe panou scrie data de 18.01.2019. 

Primar: a fost suspendat un an, așă că termenul de finalizare este până în ianuarie 2020. 

Sîrca Constantin: și iar va fi prelungit. 

Primar: dacă va fi prelungit, va fi prelungit cu penalizările.  

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

care va avea loc la data de 25.06.2019, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

 Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune 

privind serviciile sociale acordate în 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 


