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,ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.10612/29.10.2019. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 29.10.2019 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat de 

primar prin Dispoziția nr.416/22.10.2019. 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 general al comunei constată că din totalul de 15 consilieri locali în funcție 

sunt prezenți 14 consilieri, fiind absent motivat domnul consilier Kovacs Istvan (UDMR) și declară 

constituirea legală a ședinței. Participă la ședință domnul Vincze Alexandru – administrator public. 

În continuare secretarul general supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare care se 

aprobă în unanimitate de voturi. 

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

zi a ședinței: 

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

Prezintă: Nemeth Annamaria - inspector  

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în  favoarea  Serviciului de 

Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc. Crasna nr.725, jud. Sălaj 

Prezintă: Bogya Miklós – primar  

3. Proiect de hotărâre privind  atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în 

suprafaţă de 676 mp, situat în loc. Ratin, înscris în CF nr.53502 Crasna 

Prezintă: Bogya Miklós – primar  

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

Prezintă: Bogya Miklós – primar  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Crasna. 

Prezintă: Nemeth Annamaria - inspector  

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 Bodizs Zoltan preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea 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.53 din data de 29.10.2019 

privind rectificarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2019. 

2. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea în 

folosință gratuită în  favoarea  Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj a imobilului situat în loc. 

Crasna nr.725, jud. 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.54 din data de 29.10.2019 

privind transmiterea în folosință gratuită în  favoarea  Serviciului de Ambulanță Județean 

Sălaj a imobilului situat în loc. Crasna nr.725, jud. Sălaj. 
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3. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  atestarea la domeniul 

privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 676 mp, situat în loc. Ratin, înscris în CF 

nr.53502 Crasna. 

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.55 din data de 29.10.2019 

privind  atestarea la domeniul privat al Comunei Crasna a terenului în suprafaţă de 676 mp, 

situat în loc. Ratin, înscris în CF nr.53502 Crasna. 

4. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: 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.56 din data de 29.10.2019 

privind  aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare. 

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

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

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. Se trece la discuții. 

Pap Sandor : cine este persoana? 

Nemeth Annamaria: Petkes Ileana. 

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.57 din data de 29.10.2019 

privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Crasna. 

6.Diverse.  

Se înscrie la cuvânt: domnul Pap Sandor, domnul Filip Ioan, doamna Ozsvath Ilona, domnul Sîrca 

Constantin, domnul Chirilă Ioan, domnul primar Bogya Miklos. 

Pap Sandor: la capelă ar trebui să fie lărgit și să punem un rulou, vine frigul și este curent. 

Primar: am avut discuții și în cadrul instituției în acest sens, acum nu se poate lărgi, am plantat  în 

primăvară tuia în scopul să țină curentul. Înmormântările sunt în timpul zilei, dacă punem o prelată 

nu o să încape lumea, unii vor rămâne în afară. 

Pap Sandor:  străzile către str. Panoramei au fost udate, dar nu peste tot, dacă merge la udat să spele 

vidanjerul, a fost un miros dezastru. 

Primar: Vom avea grijă. 

Filip Ioan: să se ducă material pe str. Bicului și Bisericii, s-au spart vreo 2-3 băi, să ducem niște 

material, vine luminația. La podul pe gostatului, era lateral un parapet din metal și s-a agățat, acum 

este căzut în vale. 

Primar: podul este izolat, se lucrează la proiectul tehnic. Pe pod nu este voie să circule! 

Filip Ioan: cultele întreabă de repartizare de lemne de foc. 

Primar: va fi în luna noiembrie sau decembrie. 

Filip Ioan: cum au lăsat încărcătura la Cămin, să vină să niveleze un pic. Căminul nu se face? 

Primar: așteptăm avizarea contractului de lucrări de la OJEFIR. 

Ozsvath Ilona: cu reabilitarea școlii suntem bine,  dar ce se întâmplă cu încălzirea? 

Primar: cei de la Amarad trebuie să facă racordul și branșamentul, este în lucru. Sperăm că până la 

începerea școlii să meargă. 

Ozsvath Ilona: la trecerea la Profi ce se poate face? Este pericol de accident. Să facem trotuarul de 

care spunea domnul Sîrca, să fie acces ca lumea, vine vremea ploioasă, cumva trebuie să facem, 

elevii vor căra noroiul în sala de sport și în săli de clasă. Am  obținut cu echipa de teatru medalia de 

bronz, sâmbăta am avut concurs la Cehu Silvaniei, am obținut locul doi și o elevă locul unu pentru 

interpretare de rol feminin. Mulțumim pentru sprijin. 
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Sîrca Constantin: vrea să ridice problema drumului de la Marin, vine luminația, cetățenii vin din 

toate localitățile, este dezastru, bătaie de joc și nici la Marin străzile nu sunt făcute, este dezastru. 

Podul nu se face, nu se face nimic, în ședință se promite și nu se face nimic, căminul din Marin nu 

este încălzit, s-a promis anul trecut că se rezolvă, este frig, sunt înmormântări, sunt bătrâni, s-a 

promis și nu s-a făcut  nimic. În alte comune și drumurile agricole sunt asfaltate. 

Primar: acum va fi altfel cu drumurile, dacă ministrul transporturilor este din Sălaj. 

Sîrca Constantin: am ridicat în ședința trecută problema cu fondul școlii, scrie în lege că este 

interzis în Legea 1/2011 a învățământului, art.56 din Constituție , art.228 din Codul administrativ 

reglementează incompatibilitățile. Sunt aici trei angajați ai școlii care votează, trebuie văzut! Numai 

asociațiile înregistrate au dreptul să adune bani, nici profesorii și  nimeni altcineva! 

Bodizs Zoltan: dar la Crasna este Asociație de părinți, președintele este Suto Attila, Asociația adună 

fondul școlii, ei se ocupă. 

Sîrca Constantin: asociație înregistrată? Cu cod fiscal? 

Bodizs Zoltan: da, există de mult timp. Nu ați fost la festivitate la sfârșit de an? Ia cuvântul de 

fiecare dată și domnul Suto Attila. 

Sîrca Constantin: dalele sunt pe fiecare drum, să se facă trotuarul. Am fost rugat de domnul Mate să 

ridic problema cu drumul, când se face zidul de sprijin? 

Chirilă Ioan: în Marin apa scurge, este spartă vena, nu se poate opri apa. 

Vincze Alexandru: trebuie schimbate robinetele. 

Chirilă Ioan: să se facă ceva cu drumurile. 

Primar: ordinul de începere pentru plombare trebuie emisă. Pentru plombare Drum construct a 

promis că începe de luni, am discutat și cu Consiliul județean. Am fost săptămâna trecută la 

București la Compania Națională de Investiții, unde am depus documentația pentru reabilitarea 

Sălii de sport. Am discutat cu firma Premier Energy în legătură cu gazul, au și trimis un inginer să 

înceapă proiectarea pentru restul de executat pentru Crasna și satele aparținătoare. Prin ordonanța 

27 s-a ivit posibilitatea și pentru gaz, dacă obținem ceva finanțări vom avansa cu situația. Amaradul 

nu mai poate face extinderi, doar branșamente. 

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

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

   Bodizs Zoltan                        Lazar Veturia 


