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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.11376/26.11.2019. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 26.11.2019 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.459/19.11.2019. În conformitate cu prevederile art.135 alin.(5)  din 

O.U.G. 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 Darabont Vilmos 

(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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, a tarifelor 

şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei 

Crasna 

Prezintă: Kovacs Marta – Ildiko - inspector 

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor imobile în care își desfășoară 

activitatea unitățile de învățământ,  proprietate publică și privată a comunei Crasna, județul 

Sălaj, către Liceul Tehnologic ”Cserey - Goga” Crasna 

Prezintă: Nemeth Annamaria - inspector 

4. Proiect de hotărâre privind privind retragerea dreptului administrare cu titlu gratuit al SC 

CRASNA SERV S.R.L. asupra imobilului Microstație de sortare și pretratare 

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

5. Proiect de hotărâre privind  închirierea, prin licitație publică, a unui  imobil situat în 

extravilanul localității Crasna, județul Sălaj, formată din două terenuri extravilan  înscrise în 

CF nr.50084 Crasna în suprafață de 7.034 mp și CF nr.50085 Crasna în suprafață de 6.966 

mp și construcții extratabulare (platformă betonată în suprafață de 2.317,79 mp, clădire 

administrativă având Sc 72.18 mp/Su 61,35 mp și hala de sortare având Sc 470 mp/Su 423 

mp) 

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

6. Proiect de hotărâre privind  decontarea unor cheltuieli de deplasare 

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

7. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedință pentru următoarele trei luni 

Prezintă: Lazar Veturia- secretar general 

8. 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. 
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 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.58 din data de 26.11.2019 

privind rectificarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2019. 

2. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor 

şi taxelor locale pentru anul 2019, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin 

domeniului public şi privat al comunei Crasna 

Doamna Kovacs Marta – Ildiko prezintă raportul. În continuare se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: explicați la ce se referă reducerea? 

Kovacs Marta: se referă la cota aplicabilă la impozit/taxa pentru clădirile nerezidențiale în cazul 

persoanelor juridice. 

Sîrca Constantin: și la persoane fizice nu? 

Kovacs Marta: nu, numai la persoane juridice. 

Pap Sandor:  taxa de pază să fie eliminat și să fie desființată paza de noapte. Trebuie să luăm încă 

unul la Poliția locală. 232000 lei plătim la Meses Security, să economisim banii și să fie repartizat 

unde este necesar. 

Primar: nu permite ITM –ul, este nevoie și de pază de noapte, s-a făcut economie, s-a redus numărul 

lor la trei persoane.  

Secretar general: numărul maxim de posturi pentru poliția locală este stabilit în funcție de numărul 

de locuitori, 1 post la 1000 de locuitori, conform OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea 

Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale. 

Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi pentru și 

1 vot împotrivă (Pap Sandor – EMNP-PPMT). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.59 din data de 26.11.2019 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, a tarifelor şi chiriilor pentru 

administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna. 

3. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind darea în administrare a 

bunurilor imobile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ,  proprietate publică și 

privată a comunei Crasna, județul Sălaj, către Liceul Tehnologic ”Cserey - Goga” Crasna. 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul.  În continuare se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: și clădirile dezafectate le preia liceul, s-a promis la o doamnă că se va face 

bibliotecă. Are liceul bani să le întrețină? Dacă cade o țiglă cine repară? 

Bodizs Zoltan: și până acum le-a întreținut liceul.  

Primar: proprietatea rămâne la noi, așa trebuie să facem conform legii. 

Sîrca Constantin: s-a promis că se va face o bibliotecă, și nu s-a făcut. 

Bodizs Zoltan: Modificarea destinației clădirii se poate face numai cu avizul Ministerului Educației. 

Sîrca Constantin: de ce ajută liceul dacă nu o folosește. 

Ozsvath Ilona: ce s-ar putea face în aceste clădiri? Ce am putea face pentru populația școlară, să ne 

gândim. 

Primar: la ce vă referiți concret? 

Ozsvath Ilona: să facem activități de educare. 

 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi pentru, 1 

vot împotrivă (Sîrca Consatntin – PNL) și 1 abținere (Pap Sandor-EMNP-PPMT). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.60 din data de 26.11.2019 

privind darea în administrare a bunurilor imobile în care își desfășoară activitatea unitățile de 

învățământ,  proprietate publică și privată a comunei Crasna, județul Sălaj, către Liceul 

Tehnologic ”Cserey - Goga” Crasna. 

4. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului 

administrare cu titlu gratuit al SC CRASNA SERV S.R.L. asupra imobilului Microstație de sortare 

și pretratare. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. 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.61 din data de 26.11.2019 

privind retragerea dreptului administrare cu titlu gratuit al SC CRASNA SERV S.R.L. asupra 

imobilului Microstație de sortare și pretratare. 

5. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație 

publică, a unui  imobil situat în extravilanul localității Crasna, județul Sălaj, formată din două terenuri 

extravilan  înscrise în CF nr.50084 Crasna în suprafață de 7.034 mp și CF nr.50085 Crasna în 

suprafață de 6.966 mp și construcții extratabulare (platformă betonată în suprafață de 2.317,79 mp, 

clădire administrativă având Sc 72.18 mp/Su 61,35 mp și hala de sortare având Sc 470 mp/Su 423 

mp) 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. Se trece la discuții. 

Pap Sandor: unde este ? 

Primar: este Stația de sortare. 

Sîrca Constantin: este o firmă care dorește închirierea? Ce firmă este? 

Primar: Este o firmă care se ocupă cu fier, vor să facă și investiții, de aceea am demarat licitația. A 

mai fost în vară o firmă din Germania care s-a interesat pentru inchiriere, am intrat într-o bază de 

date și de aceea sunt interesați. Am făcut evaluare pentru chirie, este în jur de 7300 lei pe lună. 

Utilitățile sunt asigurate. 

Sîrca Constantin: trebuie dat anunțul. 

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.62 din data de 26.11.2019 

privind închirierea, prin licitație publică, a unui  imobil situat în extravilanul localității Crasna, 

județul Sălaj, formată din două terenuri extravilan  înscrise în CF nr.50084 Crasna în 

suprafață de 7.034 mp și CF nr.50085 Crasna în suprafață de 6.966 mp și construcții 

extratabulare (platformă betonată în suprafață de 2.317,79 mp, clădire administrativă având 

Sc 72.18 mp/Su 61,35 mp și hala de sortare având Sc 470 mp/Su 423 mp) 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  decontarea unor cheltuieli de deplasare. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. Se trece la discuții. 

 Discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 

abținere (Ozsvath Ilona- UDMR). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.63 din data de 26.11.2019 

privind  decontarea unor cheltuieli de deplasare. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedință pentru 

următoarele trei luni. 

Secretarul general prezintă raportul și solicită propuneri. 

Ozsvath Ilona îl propune pe domnul Pap Sandor. Alte propuneri nu sunt. 

Se supune la vot propunerea făcută și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.64 din data de 26.11.2019 

privind alegerea presedintelui de sedință pentru următoarele trei luni. 

8.Diverse.  

Se înscrie la cuvânt: doamna Kocsis Eva, domnul Pap Sandor, domnul Chirilă Ioan, domnul Sîrca 

Constantin,  domnul Filip Ioan. 

Kocsis Eva: Asociația femeilor din Crasna organizează Târg Caritabil în perioada 14-15 decembrie, 

unde se poate cumpăra tăieței, prăjituri, și anul trecut am adunat bani și am ajutat copii, bătrâni, 

persoane cu handicap, am cumpărat haine și dăm la oameni mai bolnavi și nevoiași. Mă bucur că în 

fiecare an primim mai multe donații. Acest târg va fi sâmbăta și duminica, dorim să ajutăm pe cei 

nevoiași și mulțumim celor care ne ajută: Biserica Reformată, Biserica Baptistă, domnului Primar și 

dacă doriți și dumneavoastră să ne ajutați, să veniți la târg și la Concertul de Crăciun. 

Pap Sandor: la str. Buturugilor Crasna Serv a făcut un lucru țigănesc, să facă lucru ca lumea. 

Primar: nu aparține de ei lucrarea respectivă, Apele Române trebuie să facă, am solicitat ajutor dar 

nu am primit, vă rog să nu-i jigniți, nu era datoria lor să facă. 
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Pap Sandor: de la str. Vetye la Postă să fie tăiate pomii și să se facă parcare. 

Kovacs Istvan: nu s-a făcut proiectul? 

Vincze Alexandru: proiectul este făcut, trebuie făcute demersuri, să fie avizat de poliție, Consiliul 

Județean, deoarece aparține de ei, dar durează. 

Primar: am făcut din forțe proprii și la grădiniță loc de parcare. 

Chirilă Ioan: cu drumul Marinului trebuie făcut ceva. Trebuie dus un metru cub de material. 

Primar: Este în curs de reabilitare, au promis că va fi reabilitare totală. 

Chirilă Ioan: podul în fața școlii este rupt și apa intră în curtea școlii. 

Primar: vom decolmata. 

Sîrca Constantin: podul acela, vin ploile, când întrebi de un drum când este în garanție, când nu este 

în garanție, la nivel de comună nu se știe! 

Torma Alexandru: apa curge acolo, este decolmatat podul. 

Sîrca Constantin: ce se știe de firma de gaz, se mai face gaz? 

Vincze Alexandru: au promis că săptămâna aceasta ajunge la noi, trebuie să vină directorul de la 

București. 

Primar: am discutat cu directorul de la București, nu fac investiții din banii lor, dar am convenit să 

depunem un proiect pe PNDL, vom întocmi o documentație, am asigurat suportul tehnic pentru restul 

de executat. 

Sîrca Constantin: noi trebuie să facem contract cu acesta? 

Primar: nu, firma nouă trebuie să despăgubească firma Amarad, dar nu vine să facă investiții. 

Sîrca Constantin: nu putem să punem condiții să facă prelungiri de gaz? Așa a fost și la Amarad. 

Primar: ei vor întocmi un proiect și noi depunem pentru finanțare. 

Sîrca Constantin: apa , canalizarea trebuie prelungit. 

Primar: În momentul prezent nu mai sunt fonduri. De unde considerați că putem plăti din banii noștri? 

La Huseni am făcut înainte să pună asfalt. Vin repede cu lucrarea.  

Sârca Constantin: de ce nu faceți un proiect pentru piața agroalimentară? 

Primar: vă rog să spuneți o linie de finanțare la care se poate depune proiect, dar fondurile sunt 

epuizate pentru perioada 2014-2019.  

Sîrca Constantin: Dacă pe execuția bugetară 2014-2019 nu s-a putut, faceți pe 2020-2024. De unde 

a făcu Hida și Sărmășagul? Ei au putut? 

Kiss Istvan: la Sărmășag vă spun cum este. 

Sîrca Constantin: Nu v-ați înscris la cuvânt! 

Kiss Istvan: și atunci nu am dreptul să vorbesc la ședința de consiliu local:? 

Primar: probabil a făcut pentru asta și nu a făcut pentru altceva. Chiar și fără propunerea 

dumneavoastră am făcut demersuri pentru proiect pentru modernizare piață, am mai discutat și altă 

dată.  

Sîrca Constantin: de când este consilier nu s-a ridicat problema pieței. Cum a fost și cu Asociația 

părinților ați spus că este și nu este cu personalitate juridică, am verificat. Este numai Comitet de 

păriți. 

Bodizs Zoltan: are tot, cod fiscal,  este înregistrat la Judecătorie. 

Primar: nu ați avut dreptate, este asociație înregistrată. 

Filip Ioan: prelungirea rețelei de apă, este problemă cu racordare la etnia romă. 

Primar: ieri a fost făcut, urmează să-și facă contract fiecare familie. 

Filip Ioan: drumul agricol la Bic, este în garanție, se strică dacă vin ploi, cât este în garanție să se 

facă. Cu Căminul Cultural este OK. 

Ozsvath Ilona: solicită să fie ajutați la distribuirea de alimente și pachete de Crăciun. Am primit 

oferte, multe lume vrea să se înlăture acțiunii, elevii se interesează deja de eveniment. 

Pap Sandor: aleea Kis Ut este dezastru, de 2-3 ani tot vă zic, tot promiteți, faceți dacă este în garanție. 

Vincze Alexandru: am trecut pe acolo, nu este chiar așa de dezastru. 

Kiss Istvan: Chestiunea cu piața mă deranjează personal, în zilele de marți sunt blocat, am fost la 

biroul de proiecte, o jumătate de zi am căutat posibilitatea depunerii unui proiect, nu are rost să ne 



Intern 

 

 

 

batem pieptul cu cărămidă că noi schimbăm lumea. În Sărmășag piața este închiriată la o persoană 

juridică care se ocupă de piață, primăria nu are nimic cu ea. 

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

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

   Bodizs Zoltan                        Lazar Veturia 


