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,ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.7334/18.07.2019. 

PROCES - VERBAL 

Încheiat azi, 18.07.2019 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat de 

primar prin Dispoziția nr.307/11.07.2019. În conformitate cu prevederile art.135 alin.(5)  din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,  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 doamna Ozsvath Ilona (UDMR), doamna Kocsis Eva 

(UDMR) și domnul Kovacs Istvan (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 

proiectului ordinii de zi a ședinței, cu o suplimentare: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector, compartiment buget-contabilitate

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică

pentru realizarea investiției ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna,

comuna Crasna”

Prezintă:  Bogya Miklós – primar

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare

Prezintă:  Bogya Miklós – primar

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi participarea

Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi

Prezintă:  Bogya Miklós – primar

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe raza

comunei Crasna

Prezintă: Bogya Miklós – primar

Suplimentare la ordinea de zi: 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume pentru închiriere porturi populare

la evenimentul cultural ”Zilele Au Gust la Marin”

Prezintă:: Bogya Miklós – primar 

7. Diverse.

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

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 aprobarea rectificării

bugetului Comunei Crasna pe anul 2019

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. 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.38 din data de 18.07.2019 

privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019. 

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

prețului contractului de achiziție publică pentru realizarea investiției ”Modernizare drumuri

comunale și pod nou peste Râul Crasna, comuna Crasna”.

Domnul primar prezintă referatul de aprobare, în completare arată că valoarea ajustată este pentru

restul de executat. Suma este  de peste 5 miliarde din care mare parte se va asigura din capitolul
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”Diverse și neprevăzute”. Constructorul s-a oprit de o perioadă cu executarea lucrărilor, sperăm că 

vor termina lucrarea până la 18 ianuarie 2020. 

Pap Sandor: Cu cât va fi mai scump? 

Primar: acum am spus, 5.900.000 lei, datorită OUG 114  a crescut prețul manoperei, și va fi 

asigurată din capitolul ”Diverse și neprevăzute”. Am avut ajustare de preț și la proiectul 

Modernizarea Liceului peste un miliard la Grădinița cu program normal care va fi construit la OGA 

cu 8 miliarde de lei. 

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.39 din data de 18.07.2019 

privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică pentru realizarea 

investiției ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna, comuna Crasna”. 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli de 

deplasare. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 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.40 din data de 18.07.2019 

privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi 

participarea Consiliului local Crasna la finanţarea acestor activităţi. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare . Menționează că nici anul trecut nu au cheltuit suma 

aprobată decât în procent de 50%, au reușit cu niște proiecte să acopere cheltuielile. În continuare 

se trece la discuții.  

Pap Sandor: ce formație vine? Ce program va fi? 

Primar: încă nu este finalizat programul. Vineri după masă va fi muzică creștină pentru tineri, 

sâmbăta spectacol tradițional și duminică. Nu se știe încă cine va fi artistul invitat, încă suntem în 

discuții. 

Torma Alexandru: trebuie hotărât cine organizează. 

Primar: încă nu s-a hotărât. 

Sîrca Constantin: și anul trecut s-a solicitat să se prezinte un raport cu cheltuielile făcute  de Zilele 

Crasnei și nu a fost făcut, nici acum doi ani când a fost organizate de Crasna Serv. Și am mai 

solicitat să fie program și în limba română și nu a fost. 

Primar: va fi, a fost și anul trecut spectacol popular. 

Sîrca Constantin: să fie un artist, trebuie asigurat spectacol pentru locuitorii comunei, sunt Zilele 

Crasnei, să se simte cetățenii ei bine. Și anul trecut artista care a cântat duminică a plăcut la 

cetățeni, dar a cântat slab. Trebuie aduși artiști mai puternici. 

Primar: sunt, dar costă mai mult. 

 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.41 din data de 18.07.2019 

privind aprobarea organizării “Zilelor Crasnei” şi participarea Consiliului local Crasna la 

finanţarea acestor activităţi. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire 

a riscurilor de pe raza comunei Crasna. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În continuare se trece la discuții.  

Filip Ioan: la riscuri la nivelul comunei să se includă albiile râurilor. 

Primar. Sunt incluse. 

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.42 din data de 18.07.2019 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe raza comunei Crasna. 
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5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume pentru 

închiriere porturi populare la evenimentul cultural ”Zilele Au Gust la Marin”. 

Pap Sandor: cu banii ăștia nu se poate cumpăra costumele? Și anul trecut am dat pentru închiriere. 

Să se cumpere costumele. 

Primar: nu se poate cumpăra, astfel sprijinim și evenimentul. Un port popular costă în jur de 2000 

lei pentru o persoană. Este bine că se ocupă o persoană din Marin de așa ceva, de păstrarea 

tradițiilor și ei aparțin de noi, de comuna Crasna și trebuie sprijiniți.  

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.43 din data de 18.07.2019 

privind aprobarea alocării unei sume pentru închiriere porturi populare la evenimentul 

cultural ”Zilele Au Gust la Marin”. 

8. Diverse   

Primar: dorește să facă o informare generală despre stadiul proiectelor aflate în derulare. Astăzi este 

termen pentru depunerea ofertelor pentru Grădinița cu program prelungit, s-au prezentat firme 

serioase. La Căminul Cultural din Huseni este semnat contractul de lucrări pentru reabilitare. Încă 

nu am primit avizul de la Satu Mare, după primirea avizului încep lucrările. Marți a fost predat 

amplasamentul pentru DJ 191 C Nușfalău- Crasna-Zalău –Creaca, încep lucrările de la Nușfalău. 

La proiectul ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna, comuna Crasna” am 

inițiat și la ședință trecută ajustarea prețului, dar constructorul nu a venit cu documentele, după ce 

vom înainta la București actele, sper că vor demara lucrările. 

Mâine va fi ședință la Consiliul județean Sălaj, pe ordinea de zi se află solicitarea trecerii drumului 

DC 80 din domeniul public al comunei în domeniul public al Consiliului județean Sălaj, astfel încât 

săptămâna viitoare vom avea o ședință extraordinară. 

Filip Ioan: lipsesc indicatoarele la intrarea și ieșirea din localitate. 

Primar: s-au montat și după o săptămână dispar. 

Filip Ioan: să fie avertizat cei care preiau fiare vechi să se ia niște măsuri, dacă vine cineva cu un 

indicator, știe că este furat. 

Primar: este lege care prevede dacă proveniența este dubioasă să ia măsuri. Speră că după asfaltare 

va fi altfel privită zona, de garantat nu putem că nu vor dispărea. Au fost montate și au dispărut. 

Filip Ioan: când încep lucrările la pod? 

Primar: este proiectul depus la CNI, acum este perioada concediilor și acolo, lucrurile merg mai 

încet acum. 

Pap Sandor: cum stăm cu drumurile după inundații, că Inserco nu s-a apucat.  

Primar: domnul viceprimar a vorbit cu Inserco, vor veni cu autogrederul. Am solicitat cu adresă 

oficială repararea drumurilor, oricum banii de garanție sunt la noi. 

Pap Sandor: ați dat un termen? 

Primar: este termen. Avem promisiuni serioase că vor face. 

Pap Sandor: nu este posibil pentru copii rromi să nu fie aduși din Ratin și Huseni la școala din 

Crasna? 

Primar: numai dacă asigurăm condiții corespunzătoare la ei în sat. Școala nr.1 se află într-o stare 

foarte rea, ar trebui cheltuit foarte mult pentru reabilitare și extindere. Dacă va fi posibil prin POR 

să construim pentru ei o școală. Este o procedură îndelungată. Programul va apare în 2020. 

Pap Sandor: atunci trei ani nu se poate face nimic. Când am stabilit bugetul, a fost un fond pentru 

calamități, nu s-ar putea da la Vincze? 

Primar:  a avut asigurare obligatorie și facultativă, pagubele se vor compensa, am mai contribuit și 

noi cu o sumă modică din partea noastră. 

Chirilă Ioan: la Biblioteca din Marin când începe munca? 

Primar: ați promis că veți face dumneavoastră un pic de muncă voluntară împreună cu beneficiarii 

de ajutor social. Noi asigurăm materialele. Acolo nu va fi o reabilitare generală, ar costa foarte 

mult. Acolo va fi gletuită, zugrăvit, parchet nou. 

Chirilă Ioan: nu poate cu cei de la ajutor social. Pe drumuri mai este necesar un pic de piatră. 
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Primar: am dus continuu, vom mai duce, va fi trimis și unimogul pentru cositul acostamentului. 

Breda Ștefan: cu drumul Csonkas trebuie făcut ceva, sunt gropi foarte mari și de jumătate de metru, 

șanțuri în mijlocul drumului. Încă nu suntem acolo să se coace strugurii, ar trebui luate măsuri ca 

albinele să nu fie aduși la vie. Nu este problema mea, toată lumea se plânge la Mocsarhegy, 

Nagyhegy, Csonkas. Dacă stuparul nu are intenția să ducă la struguri albinele, de ce nu îi duce 

acum? Dar lucrează un om tot anul și până la urmă vin stupii și omul rămâne cu paguba. 

Primar: nu poți nici să interzici. 

Breda Ștefan: dar bunul simț ar trebui activat că și proprietarii de struguri, de vii ar putea stropi și 

ar muri toate albinele. 

Primar: trebuie să identificăm stuparii. 

Sîrca Constantin: fiecare ar trebui să aibă vatra stabilă. 

Primar: este și pastoralul. Trebuie făcut înștiințare și cu acordul proprietarului, nu avem ce face. 

Kiss Istvan: Doamna Ozsvath Ilona invită domnii consilieri duminică la ora 16,00 la Gala de teatru 

a copiilor participanți la tabăra de creație. 

Sîrca Constantin: dacă s-a predat drumul 191 C, începe de la Nușfalău, în Crasna să terminăm și 

noi canalizarea și alimentarea cu apă, să nu mai spargem asfaltul nou. 

Primar: da, vom face, vă referiți la zona dumneavoastră, la Ratin și Huseni am dus până la sfârșit, 

am făcut cu Arpi. Nu facem la fiecare locuință, de acolo poate să se racordeze fiecare. 

Sîrca Constantin: se va betona șanțul, se vor pune balustrăzi, pe urmă nu mai poți pune. 

Primar: speră că șanțurile vor fi acoperite. Momentan este prevăzut șanț trapezoidal, vom renunța la 

unele lucrări pentru ca șanțurile să fie acoperite, se va lărgi astfel și strada, și să asigurăm debitul de 

scurgere a apei. 

Torma Alexandru: la șanțul din curba către Zalău trebuie pus o stație de pompare. 

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

 

Președinte de ședință,      Secretar, 

     Sîrca Constantin              Lazar Veturia 


