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ROMÂNIA  

JUDEȚUL SĂLAJ  

COMUNA CRASNA 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

 
Încheiat azi, 18.02.2020 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.169/11.02.2020. 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 

cunoștință publică și în limba maghiară prin afișare la sediul Primăriei și pe site: 

www.primariacrasna.ro. După efectuarea apelului nominal se constată că din totalul de 15 

consilieri locali în funcție sunt prezenți 14 consilieri, fiind absent motivat domnul 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, prezintă spre aprobare proiectului ordinii de zi a 

ședinței, cu completare: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2020 

Prezintă: Nemeth Annamaria, inspector 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al  SC 

CRASNA SERV SRL 

Prezintă: Szasz Klara, contabil 

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

aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna  

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului anual de acțiune privind  serviciile sociale 

acordate în 2020  

Prezintă: But Ioana – Mariana, inspector 

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

Prezintă:Bogya Miklós – primar 

6. Proiect de hotărâre privind  transmiterea în folosință gratuită în  favoarea Liceului 

Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna a bucătăriei Centrului de zi pentru copii Crasna pe durata 

derulării activității didactice 

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

Completare la ordinea de zi: 

- Proiect de hotărâre privind  aprobarea utilizării   excedentului  anual  al   bugetului  local 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019 

Prezintă: Nemeth Annamaria, inspector 

- Proiect de hotărâre privind  alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local 

Prezintă: Bogya Miklós – primar 

7. Diverse.  

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu completare 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 aprobarea bugetului 

comunei Crasna pe anul 2020 

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

Ozsváth Ilona cere că la capitolul de învățământ la burse, suma inițială propusă de 20.000 lei să fie 

majorat cu 2.000 lei, deci să fie 22.000 lei total alocat la burse. 

 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea făcută și se 
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votează astfel: voturi pentru: 13, abțineri:1  Pap Sandor ( EMNP-PPMT), împotrivă nu sunt.  

 Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.13 din data de 18.02.2020 

privind aprobarea bugetului comunei Crasna pe anul 2020. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2020 al  SC CRASNA SERV SRL 

  Doamna Szasz Klara prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2020 al SC Crasna SERV SRL. Discuții nu sunt. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi. 

  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.14 din data de 18.02.2020 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC Crasna SERV SRL. 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi 

statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna  

 Domnul primar Bogya Miklos prezintă referatul de aprobare a  modificării organigramei și statului 

de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna. 

Domnul Sârca întreabă câte posturi și la ce? 

Domnul primar răspunde: la proiecte care vor fi în derulare dar numai dacă obținem finanțare. 

Domnul Sârca: de unde vor fi plătite posturile? 

Domnul primar: din bugetul local. 

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.15 din data de 18.02.2020 

privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate 

al primarului comunei Crasna. 
4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului anual de acțiune 

privind  serviciile sociale acordate în 2020 

Doamna But Ioana-Mariana 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.16 din data de 18.02.2020 

privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2020 

5.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea  decontării unor cheltuieli de 

deplasare 

 Domnul primar Bogya Miklós: 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.17 din data de 18.02.2020 

privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare pentru formația de dansuri 

BOKRETA.  

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  transmiterea în folosință gratuită în  

favoarea Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna a bucătăriei Centrului de zi pentru copii 

Crasna pe durata derulării activității didactice 

 Domnul primar Bogya Miklós: 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.18 din data de 18.02.2020 

privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Liceului Tehnologic „Cserey-Goga” 

Crasna, a bucătăriei Centrului de zi pentru copii Crasna pe durata derulării activității 

didactice. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  aprobarea utilizării   excedentului  anual  

al   bugetului  local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019 

 Doamna Németh Annamaria prezintă referatul de aprobare. Se trece la discuții. 

Domnul Sârca întreabă: când s-au primit acești bani și când s-au cheltuit? 

Németh Annmaria răspunde: în 2017 s-au primit banii dar nu s-au cheltuit atunci, deoarece nu s-au 

prezentat firme pentru executarea lucrărilor de la licitația organizată. 

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.19 din data de 18.02.2020 

privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar 2019. 
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8.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  alegerea preşedintelui de şedinţă a 

Consiliului local 

Domnul primar dă citire referatului de aprobare. 

D-na Ozsváth Ilona: Propune pe d-nul Filip Ioan (PSD). 

Alte propuneri nefiind se supune la vot propunerea făcută și se aprobă în unanimitate de voturi. 

  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.20 din data de 18.02.2020 

privind alegerea președintelui de ședință  

9.Diverse 

Se înscrie la discuții domnul Sârca Constantin, doamna Ozsváth Ilona, doamna Kocsis Eva, 

domnul Chirilă Ioan. 

Domnul Sârca: domnul primar ne-a dezinformat, căci numai la liceul din Crasna s-au alocat bani 

pentru masă caldă, dar nu e adevărat, pentru că și alte licee si școli: Hida, Valcău au primit. 

Domnul primar răspunde: poate mai târziu dar când el a informat știa căci numai Crasna a primit. 

Domnul Sârca: am auzit căci la cămin cultural sunt alocate din buget 135 mii lei. De ce nu se 

rezolvă încălzirea în căminul cultural din Marin. 

Domnul Sârca: denumirea podului în toate materialele de ședință este numit „noul pod” de ce se 

spune așa deoarece este început de 8 ani. 

Domnul primar răspunde: din 2015 a fost început podul și asta e denumirea în proiect „noul pod”. 

Domnul Sârca: de ce nu este medic de familie în Marin? In această privință mai mulți oameni au 

depus sesizare la mine, iar eu am formulat cerere către primărie care astăzi voi depune și cer să-mi 

se răspundă în scris. Depun lângă cerere și lista cu semnăturile cetățenilor. 

Doamna Ozsváth - mulțumește la toți cei care s-au prezentat la gala de teatru. Dacă este, există 

vreo posibilitate propun să se facă încălzire pe gaz la căminul cultural din Crasna, deoarece 

răbdăm mult frig la repetiții. Roagă pe toți consilierii să adapteze un stil mai prietenos la ședințele 

de consiliu.   

Doamna Kocsis invită consilierii și prin ei toate familiile din comună, la zilele familiilor care se va 

organiza în weekend în comuna noastră, invită pe toți consilierii și cetățenii să participe la balul  

organizat de comitetul de femei, la 8 martie, bal caritativ, pentru că din banii adunați la bal vom 

sprijini femei nevoiașe din comun Crasna. 

Domnul Chirilă: străzile din Marin sunt foarte stricate, lângă școală podul trebuie desfundat și 

canalul din fața parcului. 

Domnul primar: solicită ajutorul consilierilor ca să putem preda la Compania de apă rețeaua de 

apă-canalizare din Marin, dar ei nu preiau până apometrele nu vor fi scoase în afara caselor la 

fiecare familie. 

Domnul Sârca: de ce nu se organizează o ședință cu cetățenii din Marin, la căminul cultural din 

Marin, în legătură cu situația apei, a canalizării, situația cu scoaterea  apometrelor în afara caselor, 

să se explice la oameni situația pentru că ei nu înțeleg, oamenii care nu stau pe strada principală, ei 

au plătit cheltuielile cu conducta apă din cont propriu. 

Domnul Vincze Alexandru: fiecare cetățean este obligat să se racordeze la canalizare, toți cei care 

au apă. 

Domnul Sârca: trebuie pus apometre, sunt racordați și cei care nu au apometre. 

Domnul Pap Sandor: către Ratin sunt într-un loc 20-30 mașini de pământ depozitate, nu s-ar putea 

transporta la drumul de la KISTALLO și dacă s-ar pune pe el două-trei mașini de balastru ar fi mai 

bun drumul. 

Domnul Pap Sandor: spune căci dacă avem proiectanți și se pot depune proiecte de ce nu se depun 

pentru excursii schimburi de experiență a elevilor în vederea plecării în străinătate. 

Domnul primar: deja este depus un proiect în acest sens. 

Doamnă Kocsis Eva: și anul trecut am fost plecați cu copiii de la Liceu Tehnologic „Cserey-Goga” 

Crasna. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

Președinte de ședință,                                                                    pt.Secretarul general al comunei,  

Pap Sandor  Marosi Irma 


