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,ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.8377/27.08.2019. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 27.08.2019 în ședința extraordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat 

de primar prin Dispoziția nr.347/20.08.2019. 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 14 consilieri, fiind absent motivat domnul consilier Pap Sandor (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 roagă 

persoanele prezenta la ședință să păstreze un moment de reculegere  în memoria consilierului local 

def. Pop Aurel. 

În continuare domnul primar Bogya Miklós, care prezintă spre aprobare proiectului ordinii de 

zi a ședinței: 

1. Informare privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap 

grav pentru anul 2019 semestrul I 

Prezintă: But Ioana Mariana–  inspector, compartiment asistență socială 

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

Prezintă: Seres Melinda – inspector, compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfrăţirii comunei Crasna, județul Sălaj,  cu orașul 

Csenger din Ungaria 

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit 

sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie) 

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

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

Prezintă: Lazar Veturia - secretar 

6. 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: Informare privind activitatea desfășurată de asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019 semestrul I 

Doamna But Ioana Mariana prezintă materialul. 

Discuții nu sunt.  

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

bugetului Comunei Crasna pe anul 2019. 

Doamna Seres Melinda 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.46 din data de 27.08.2019 

privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2019. 
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3. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea înfrățirii 

comunei Crasna, județul Sălaj,  cu orașul Csenger din Ungaria. 

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

Se înscrie la cuvânt domnul Sîrca Constantin: ce beneficii are comuna Crasna cu înfrățirea, în afară 

de faptul că vin de acolo 10 persoane la eveniment și de aici merg vreo 10 persoane la evenimentul 

lor. 

Primar: așa cum avem proiecte comune cu celelalte localități înfrățite: Imrehegy, Akaszto, vom face 

și cu ei proiecte comune. 

Sîrca Constantin: ce proiecte comune s-a făcut cu Akaszto și Imrehegy? 

Primar: și anul acesta am depus proiecte pentru derularea Zilelor Crasnei, iar cu Csenger nu s-a putut 

că nu am fost înfrățiți. Relațiile cu Csenger se bazează pe relații instituționale și omenești. Csenger 

ține legătura cu școala, echipa de teatru a fost acolo. 

Bodizs Zoltan: cu privire la beneficii vreau să spun că am fost la ei, ce se vede acolo se poate aplica 

și aici, în vii și livezi, se poate învăța de la ei. Cu puieții ne ajută, la desfacerea produselor, ne ajută 

cu insecticide, se poate învăța multe de la ei. 

 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.47 din data de 27.08.2019 

privind aprobarea înfrățirii comunei Crasna, județul Sălaj,  cu orașul Csenger din Ungaria. 

4. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării unei 

sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în acest an Nunta de aur (50 de ani de 

căsătorie). 

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.48 din data de 27.08.2019 

privind  aprobarea alocării unei sume pentru perechile care au sărbătorit sau vor sărbători în 

acest an Nunta de aur (50 de ani de căsătorie). 

5. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui 

de ședință pentru următoarele trei luni. 

Secretarul general prezintă raportul. 

 În continuare se solicită propuneri pentru desemnarea președintelui de ședință. 

Doamna Ozsvath Ilona îl propune pe domnul Bodizs Zoltan. Alte propuneri nefiind se supune la vot 

persoana propusă și se aprobă în unanimitate de voturi. 

 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.48 din data de 27.08.2019 

privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni. 

6.Diverse.  

Se înscriu la cuvânt: Ozsvath Ilona și Filip Ioan. 

Ozsvath Ilona: totuși vrea să spună că Csenger ne-a ajutat cu alimente și produse de igienă în fiecare 

an de sărbători, au adus pachete la școală și la biserică, am primit sprijin pentru tabere.  

La Zilele Crasnei vom avea de la ora 15,00 program cultural la Cămin. Programul este variat, de la 

recital, pian, dansuri, etc. Echipa din Marin ne-a refuzat invitația, de la Huseni Chiș Valeria este 

plecată la un eveniment. Dacă mai cunoașteți persoane, să se înscrie. Dacă suntem consilieri local să 

dăm exemplu de gazde și la primirea oaspeților, invitaților, să fim prezenți. Dacă noi nu suntem acolo, 

cine să fie. 

Filip Ioan: firma Instal Ros, nu a ridicat deșeurile selective ieri la Huseni și Ratin. 
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Primar: problema a fost semnalată și de domnul Kiss Ludovic. Am discutat cu reprezentantul firmei, 

ei consideră că pot realiza colectarea într-o singură zi în toată comuna, dar ori se strică utilajul, sau 

altceva se întâmplă ceva și nu reușesc să colecteze. Sunt cazuri unde patru cinci zile nu au reușit să 

colecteze.  Ar trebui ori să aducă încă un utilaj, ori să continue colectarea ziua următoare. Nu suntem 

deloc mulțumiți de acest serviciu, am ridicat problema și la Ecodes, nici alții nu sunt mulțumiți. Voi 

face demersuri pentru a realiza serviciul de colectare cu utilajele noastre. Cât timp ne-am ocupat noi 

de colectare, nu au fost probleme. 

Filip Ioan: care este situația cu Căminul Cultural din Huseni? 

Primar: avem trei proiecte în derulare: Reabilitarea grădiniței cu program normal, Înființare centru 

multifuncțional și Reabilitarea Căminului Cultural Huseni. Nu putem emite ordinul de începere a 

lucrării până nu primim Ordinul de la Satu Mare. La Grădinița cu Program Normal am ajustat prețul, 

așteptăm Notificarea de la Satu Mare să putem face licitația. 

Filip Ioan: a fost reparat drumul de la Bic, dar după viituri este dezastru din nou, se spală tot. 

Primar: vom face și acolo. 

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

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

     Sîrca Constantin                        Lazar Veturia 


