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PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 26.07.2019 în ședința extraordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat 

de primar prin Dispoziția nr.316/22.07.2019. 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), domnul Kovacs Istvan 

(UDMR) și domnul Breda Ștefan (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 trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna  și 

administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Județului Sălaj și 

administrarea Consiliului Județean Sălaj  

Prezintă: Bogya Miklós - primar 

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

aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna  

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector  

      3. 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 trecerea unui imobil din 

domeniul public al Comunei Crasna  și administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în 

domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj . 

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.44 din data de 26.07.2019 

privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna  și administrarea 

Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Județului Sălaj și administrarea 

Consiliului Județean Sălaj.  

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

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

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul compartimentului de resort. 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.45 din data de 26.07.2019 

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

al primarului comunei Crasna. 

3.Diverse : nu sunt înscrieri la cuvânt.  

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

 

Președinte de ședință,      Secretar, 

     Sîrca Constantin              Lazar Veturia 


