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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.11951/17.12.2019. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 17.12.2019 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.490/10.12.2019. 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 modificarea statului de functii al Spitalului de boli cronice 

Crasna. 

       Prezintă : Nagy Erika – director Spital de boli cronice Crasna 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării de obiecte de inventar din gestiunea Spitalului 

de boli cronice Crasna. 

   Prezintă : Nagy Erika – director Spital de boli cronice Crasna 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cheltuieli de judecată. 

Prezintă Bogya Miklós – primar  

4. Diverse. 

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

 În continuare președintele de ședință, domnul consilier Pap Sandor preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

1. Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea statului 

de functii al Spitalului de boli cronice Crasna. 

  Doamna director Nagy Erika  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.65 din data de 17.12.2019 

privind modificarea statului de functii al Spitalului de boli cronice Crasna. 

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

obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice Crasna. 

Doamna director Nagy Erika  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.66 din data de 17.12.2019 

privind aprobarea casării de obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli cronice 

Crasna. 

3. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor 

cheltuieli de judecată. 

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

Sîrca Constantin: la ce se referă sentința? 

Primar: este pe fond funciar, are ca obiect un teren lângă baraj, noi nu am fost împotriva admiterii 

acțiunii. 

Sîrca Constantin: nu se putea rezolva altfel? De ce a trebuit în instanță? 
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Secretar: trebuia modificată hotărârea comisiei județene de fond funciar. 

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.67 din data de 17.12.2019 

privind aprobarea plății unor cheltuieli de judecată. 

4.Diverse.  

Se înscrie la cuvânt: domnul Sîrca Constantin, doamna Ozsvath Ilona, domnul Filip Ioan. 

Sîrca Constantin: la Căminul Cultural din Marin ați promis rezolvarea încălzirii, nu s-a făcut nimic! 

Primar: am vorbit cu firma, au altă prioritate. 

Sîrca Constantin: nu sunt alte firme sau nu sunt alte interese? Am mai spus de trotuar, de pod și tot 

nu ați făcut nimic! 

Ozsvath Ilona: la Concertul de Crăciun am adunat suma de 8860 lei, am pregătit 100 pachete cu 

alimente, 80 de pachete pentru elevi și 100 cutii de la Biserica Baptistă. Mulțumesc celor care au fost 

la concert și au donat. Târgul a fost de mare succes. Doamna Kocsis poate să spună cum au hotărât 

cu sume. 

Kocsis Eva: a fost un târg foarte reușit, am vândut tot, am primit 14000 lei din donații, vom plăti 

alimentele, apoi vom pregătit pachete, haine, miere, vrem să donăm la copii, nevoiași, femei cu 

probleme. 

Filip Ioan: la Căminul Cultural din Huseni când încep lucrările și podul de la Filu, acolo nu se poate 

face decât o trecere pietonală. 

Primar. Corect, la Cămin vom începe lucrările din primăvară. Și azi a fost Poliția locală la drumul 

din Huseni. 

Chirilă Ioan: multe străzi au rămas cu gunoiul neluat, sunt locuri unde nu au fost deloc. 

Primar: luăm măsuri. 

Chirilă Ioan: să punem pietriș pe străzi. 

Primar: am comandata material, vom pune și la Crasna și la Marin. 

Breda Ștefan: nu sunt atenți muncitorii care colectează gunoiul, au rupt pubela. Mi-au spus șefii lor 

să fac sesizare și atât a fost. Am verificat și în spatele blocului, au rupt mai multe și acolo. 

Primar: este vina lor. 

Breda Ștefan: Ei au spus să trimit sesizare dar nu au trimis răspuns. 

Primar: urează sărbători fericite și un An Nou binecuvântat și mulțumește pentru colaborare. 

Pap Sandor: la Vetye s-a înfundat șanțul, trebuie desfundat. Urez Sărbători Fericite. 

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

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

      Pap Sandor                        Lazar Veturia 


