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,ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.6367/20.06.2019. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 20.06.2019 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat de 

primar prin Dispoziția nr.270/13.06.2019. 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 12 consilieri 

fiind absenți motivați domnii Dimeny Alexandru (UDMR), Kovacs Istvan (UDMR), Bogya 

Alexandru (EMNP-PPMT) 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 completări: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al Spitalului de boli 

cronice Crasna 

Prezintă: Nagy Erika - director 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

acordate în 2019 

Prezintă: Hajas Erika - inspector 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.11 alin.(1) din Anexa nr.1 al Hotărârii 

Consiliului local al comunei Crasna nr.20/2018 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul 

comunei Crasna, județul Sălaj 

Prezintă: Hajas Erika – inspector 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 

2019, a Comunei Crasna 

Prezintă: Vekas Albert-Levente - inspector 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna 

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al 

Serviciului Public de Asistenţă Socială 

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unei  sume  din cheltuieli de instruire al 

elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna  

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

8. Proiect de hotărâre privind propunerea încadrării Drumului Comunal DC 80 în Drum 

Județean  

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

Completare la ordinea de zi: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție 

”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul 

Sălaj” și  asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente  

obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, 

comuna Crasna, județul Sălaj” 
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Prezintă: Bogya Miklós – primar 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ” 

Reabilitarea, modernizarea si dotarea grădiniței cu program normal din loc. Crasna, comuna 

Crasna, jud. Sălaj”   

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

- Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită  în favoarea Societății  de 

Distribuție  a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului 

necesar în vederea amplasării unui stâlp tip SC 15014  

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

- Diverse 

 În continuare președintele de ședință, domnul consilier Sîrca Constantin preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei 

și statului de funcții al Spitalului de boli cronice Crasna. 

D-na Nagy Erika  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.27 din data de 20.06.2019 

privind modificarea organigramei și statului de funcții al Spitalului de boli cronice Crasna. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale acordate în 2019. 

D-na Hajas Erika 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.28 din data de 20.06.2019 

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2019. 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.11 alin.(1) din 

Anexa nr.1 al Hotărârii Consiliului local al comunei Crasna nr.20/2018 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la 

nivelul comunei Crasna, județul Sălaj. 

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.29 din data de 20.06.2019 

privind aprobarea modificării art.11 alin.(1) din Anexa nr.1 al Hotărârii Consiliului local al 

comunei Crasna nr.20/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Crasna, județul Sălaj. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție 

publică, pentru anul 2019, a Comunei Crasna. 

D-nul  Vekas Albert Levente 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.30 din data de 20.06.2019 

privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2019, a Comunei 

Crasna. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi 

statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna. 

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.31 din data de 20.06.2019 

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al primarului comunei Crasna. 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi 

statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială. 
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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.32 din data de 20.06.2019 

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al Serviciului Public de 

Asistenţă Socială. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unei sume din 

cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna. 

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.33 din data de 20.06.2019 

privind aprobarea decontării unei  sume  din cheltuieli de instruire al elevilor din cadrul 

Liceului Tehnologic „Cserey - Goga” Crasna. 

8.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind propunerea încadrării Drumului Comunal 

DC 80 în Drum Județean. 

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

Sîrca Constantin: s-a făcut un studiu? Consiliul județean este de acord? 

Primar: da, s-a făcut studiu, Consiliul județean este de acord cu preluarea drumului. 

Sîrca Constantin: s-a pus piatră în gropile de pe drum. 

Primar: va fi plombat și frezat. 

Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru și 

1 abținere: Sîrca Constantin (PNL). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.34 din data de 20.06.2019 

privind propunerea încadrării Drumului Comunal DC 80 în Drum Județean. 

9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de 

investiție ”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, 

județul Sălaj” și  asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente  

obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, 

comuna Crasna, județul Sălaj”. 

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.35 din data de 20.06.2019 privind 

aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA  CU PROGRAM 

PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” și  asigurarea finanțării de 

la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente  obiectivului de investiție ”GRĂDINIȚA  

CU PROGRAM PRELUNGIT localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”. 

10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii obiectivului 

de investiție ” Reabilitarea, modernizarea si dotarea grădiniței cu program normal din loc. Crasna, 

comuna Crasna, jud. Sălaj”. 

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.36 din data de 20.06.2019 privind 

aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ” Reabilitarea, modernizarea si dotarea 

grădiniței cu program normal din loc. Crasna, comuna Crasna, jud. Sălaj”. 

11. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită  în 

favoarea Societății  de Distribuție  a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a 

terenului necesar în vederea amplasării unui stâlp tip SC 15014. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive. 

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.37 din data de 20.06.2019 

privind transmiterea în folosință gratuită  în favoarea Societății  de Distribuție  a Energiei 

Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Zalău, a terenului necesar în vederea amplasării 

unui stâlp tip SC 15014. 

12. Diverse. 

Domnul primar prezintă consiliului local solicitarea USR Zalău în baza legii nr.554/2001 cu privire 

la situația DC 80 Crasna Marin, DJ 191 C, asfaltare străzi și indicatoare în satul Marin.  

 -DC 80 Crasna-Marin urmează să fie încadrat în categoria Drumurilor Județene și preluată de 

Consiliul Județean. În acest sens Consiliul local al comunei Crasna a adoptat hotărârea 

nr.34/20.06.2019 privind propunerea încadrării Drumului Comunal DC 80 în Drum Județean.  

-DJ 191 C este drum județean, care urmează să fie reabilitat în baza unui proiect POR accesat de 

Consiliul județean Sălaj, urmând semnarea contractului și începerea lucrărilor de reabilitare. 

 -Au fost depuse proiecte la F.D.I. pentru asfaltarea străzilor din centrul de comună și satele 

aparținătoare, în cadrul cărora sunt cuprinse și amplasarea de indicatoare rutiere și pe raza satului 

Marin. 

Consilierii nu au obiecții cu privire la răspunsul formulat. 

Pap Sandor: după ploile torențiale pentru drumurile care sunt în garanție, să se facă demersuri 

pentru reparații. 

Primar: am solicitat deja în scris constructorului acest lucru. 

Pap Sandor: pe strada Buturugilor trebuie reparat. 

Primar: au fost duse deja materiale, au fost luate măsuri. 

Sîrca Constantin: și podul de acolo sus este o problemă. 

Primar: trebuie desfăcut și turnat altul. 

Pap Sandor: să fie stropit lângă vale pentru țânțari. 

Primar: vorbiți despre deratizare și dezinsecție. Au fost sesizări din partea cetățenilor, am făcut 

demersuri, am crezut că se poate cumpăra de la SICAP, însă este reglementat de Ordinul 82/2015 

unde se poate face dezinsecție. Cele mai importante locuri unde ar trebui făcută dezinsecție la noi 

este zona Râului Crasna și a lacului, care însă sunt în administrarea Apelor Române. Noi ar trebui 

să înființăm un serviciu. Nu putem cumpăra de la SICAP. Ne vom asocia cu colegii din zonă și să 

facem cu un avion. 

Pap Sandor: a depus cerere pentru evaluarea pagubelor. 

Primar: veți primi și în scris răspunsul, noi în 24 de ore am trimis raportul  din partea CLSU. Au 

fost identificate persoanele cu case, anexe afectate, drumurile și terenurile agricole. Guvernul a 

adoptat o hotărâre prin care va acorda ajutoare de urgență  familiilor sau persoanelor singure 

afectate de inundaţii, astfel:  

-câte 3.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe şi/sau bunuri de folosinţă 

îndelungată au fost afectate în proporţie de peste 90%; 

- câte 2.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe şi/sau bunuri de folosinţă 

îndelungată au fost afectate în proporţie cuprinsă între 50% şi 90% inclusiv; 

- câte 1.500 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe şi/sau bunuri de folosinţă 

îndelungată au fost afectate în proporţie de până la 50% exclusiv.  

La noi nu au fost asemenea situații. 

Sîrca Constantin: să se asigure prin PAD. 

Pap Sandor: acum trei săptămâni a vorbit să trimită pompierii să scoată apa din fântână. 

Primar: vor veni și acolo, s-a mers continuu. 

Chirilă Ioan: în legătură străzile din Marin, la cinci șase familii s-au tăiat cauciucurile cu piatra. Nu 

se poate urca în sus. 

Primar: Am adus piatră tip CFR, dar vom pune și ceva deasupra, mai mărunt. 

Ozsvath Ilona: vrea să mulțumească pentru sprijinul acordat, au fost la Odorheiul Secuiesc la 

Festival, au obținut premiul pentru muncă în echipă și atitudine pozitivă a elevilor. Speră să aibă un 

sejur bun, fără ploi și să aibă un stagiu de succes, copii sunt doritori și merită să se ocupe cu ei. 
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Săptămâna asta merg în excursia finanțată de consilieri locali la Târgu Mureș elevii cu medii mari, 

cei care au uitat să contribuie, se mai poate. 

Kocsis Eva: săptămâna asta mai poate să dea la excursie cine dorește. 

Sîrca Constantin: drumul la Nagyhegy se termină la fostul primar? Acolo se termină și gazul, atâta 

obediență. Numai până acolo se face drumul, mai încolo nu se poate merge! Nu s-au făcut șanțuri la 

drumul acela. 

Primar: drumul este bombat. Drumul este în garanție, vom face. 

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

care va avea loc la data de 30.07.2019, orele 14,00 în sala de ședințe a consiliului local. 

 Domnul primar propune proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire 

a riscurilor 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, 

     Sîrca Constantin              Lazar Veturia 


