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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.3773/30.04.2020. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 30.04.2020 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.248/23.04.2020, care s-a desfășurat prin mijloace electronice. 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, invitația la ședință, ordinea de zi și materialele de ședință 

au fost comunicate în termen legal prin e-mail consilierilor locali. După efectuarea apelului nominal, 

secretarul general al comunei constată că din totalul de 15 consilieri locali în funcție sunt conectați 

pe platforma electronică toți consilierii și declară constituirea legală a ședinței. În continuare 

secretarul general supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare care se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

În continuare domnul primar Bogya Miklos, prezintă spre aprobare proiectului ordinii de zi a 

ședinței, cu completări: 

1. Raportul primarului privind privind  dezvoltarea  economică  şi  socială a  comunei  Crasna 

la  sfârşitul  anului  2019 

Prezintă: Bogya Miklos - primar 

2. Proiect de hotărâre privind revizuirea și aprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului local al comunei Crasna 

Prezintă: Lazar Veturia – secretar general 

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului comunei Crasna 

nr.213/19.03.2020 privind  aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020 

Prezintă: Nemeth Annamaria  - inspector 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat 

al Comunei Crasna pentru anul 2019 

Prezintă: Nemeth Annamaria  - inspector 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea raportului administratorului  S.C. 

CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2019 

Prezintă: Nyeste Arpad - administrator 

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

specialitate al primarului  

Prezintă: Nemeth Annamaria  - inspector 

7. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, 

impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 

2021 

Prezintă: Kovacs Marta – Ildiko - inspector 

8. Proiect de hotărâre privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor 

pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei 

Crasna 

Prezintă: Kovacs Marta – Ildiko - inspector 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 

2020, a Comunei Crasna 

Prezintă : Bogya Miklós – primar 

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare la  

Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc din loc. Crasna, comuna Crasna 

Prezintă : Bogya Miklós – primar 

http://www.primariacrasna.ro/
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11. Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare la  

Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc din loc.Marin, comuna Crasna 

Prezintă : Bogya Miklós – primar 

Completare la ordinea de zi: 

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

Prezintă: Nemeth Annamaria  - inspector 

13. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului comunei Crasna 

nr.213/19.03.2020 privind  aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020 

Prezintă: Nemeth Annamaria  - inspector 

14. 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 Filip Ioan preia conducerea lucrărilor 

ședinței. 

1. Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Raportul primarului privind privind  

dezvoltarea  economică  şi  socială a  comunei  Crasna la  sfârşitul  anului  2019 

  Domnul primar arată că raportul este un document vast care a fost publicat pe pagina de net 

a instiției. Solicită întrebări. Nu sunt. 

2. Se trece la următorul punct de e ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind revizuirea și 

aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei 

Discuții nefiind se supune la vot prin apel nominal proiectul de hotărâre și se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.21 din data de 30.04.2020 

privind revizuirea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local 

al comunei Crasna. 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului 

comunei Crasna nr.213/19.03.2020 privind  aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna 

pe anul 2020. 

Discuții nefiind se supune la vot prin apel nominal proiectul de hotărâre și se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.22 din data de 30.04.2020 

privind validarea Dispoziției primarului comunei Crasna nr.213/19.03.2020 privind  aprobarea 

rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii 

patrimoniului public şi privat al Comunei Crasna pentru anul 2019 

  Discuții nefiind se supune la vot prin apel nominal proiectul de hotărâre și se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.23 din data de 30.04.2020 

privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat al Comunei 

Crasna pentru anul 2019 

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

raportului administratorului  S.C. CRASNA SERV SRL, bilanţul contabil şi a contului de 

profit şi pierderi pe anul 2019 

  Discuții nefiind se supune la vot prin apel nominal proiectul de hotărâre și se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.24 din data de 30.04.2020 

privind aprobarea privind aprobarea raportului administratorului  S.C. CRASNA SERV SRL, 

bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2019 
6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului . 

Se trece la discuții. 
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Kovacs Istvan: se poate știi despre cine este vorba? 

Primar: este doamna Kovacs Marta – Ildiko. 

Alte discuții nefiind se supune la vot prin apel nominal proiectul de hotărâre și se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.25 din data de 30.04.2020 

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

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a 

nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, 

amenzilor pentru anul fiscal 2021. 

Se trece la discuții: 

Kovacs Istvan: cât este  rata inflației? 

Kovacs Marta: este 3,8%. 

Sîrca Constantin: am o întrebare pentru domnul primar: la amenzi, la care amenzi se referă? La 

amenzile contravenționale aplicate de polițiști locali, care se iau în debit la primărie? Se indexează 

amenzile comunicate la primărie? 

Primar: nu se referă la cele aplicate de polițiști și luate în debit, se referă la amenzile prevăzute de 

codul fiscal. 

Kovacs Marta: Nu se aplică la amenzile aplicate de Poliție. 

Alte discuții nefiind se supune la vot prin apel nominal proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 

voturi ”pentru” și 1 ”abținere” (Sîrca Constantin – PNL). 

  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.26 din data de 30.04.2020 
privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor 

locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2021. 

8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind procedura pentru înregistrarea, 

evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza 

administrativ-teritorială a comunei Crasna. 

  Discuții nefiind se supune la vot prin apel nominal proiectul de hotărâre și se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.27 din data de 30.04.2020 

privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există 

obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Crasna. 

9. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de 

achiziție publică, pentru anul 2020, a Comunei Crasna 

Discuții nefiind se supune la vot prin apel nominal proiectul de hotărâre și se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.28 din data de 30.04.2020 

privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru anul 2020, a Comunei 

Crasna. 

10. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de 

organizare și funcționare la  Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc din loc. 

Crasna, comuna Crasna. 

Se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: la centrul de zi Crasna personalul este dat în șomaj tehnic sau lucrează? 

Primar: Nu sunt dați în șomaj tehnic, așa cum nici la școală nu sunt. Ei lucrează. 

Sîrca Constantin: și ce fac? Beau cafeaua și merg acasă?  

Primar: ei fac dezinfecție, curăță clădirile, ajută la primărie. 

Sîrca Constantin: De ce nu se poate da în șomaj tehnic ? Profesorii lucrează de acasă, ei tot 

dezinfecție fac în toate aceste luni? 

Primar: Ei lucrează fizic și la grădiniță, și la școli și la primărie. 
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Alte discuții nefiind se supune la vot prin apel nominal proiectul de hotărâre și se aprobă cu 

12 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” (Sîrca Constantin – PNL, Pap Sandor – EMNP-PPMT, Bogya 

Alexandru - EMNP-PPMT ). 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.29 din data de 30.04.2020 

privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare la  Centru de zi pentru copii 

aflați în situații de risc din loc. Crasna, comuna Crasna. 
11. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de 

organizare și funcționare la  Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc din loc.Marin, 

comuna Crasna 

   Discuții nefiind se supune la vot prin apel nominal proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 

voturi ”pentru” și 1 ”abținere” (Sîrca Constantin – PNL). 

  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.30 din data de 30.04.2020 

privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare la  Centru de zi pentru copii 

aflați în situații de risc din loc.Marin, comuna Crasna 

12. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului 

Comunei Crasna pe anul 2020. 

Se trece la discuții: 

Pap Sandor: cu cât se rectifică bugetul local? 

Nemeth Annamaria: cu 26 mii lei. 

  Alte discuții nefiind se supune la vot prin apel nominal proiectul de hotărâre și se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.31 din data de 30.04.2020 

privind  aprobarea rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020. 

13. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului 

comunei Crasna nr.213/19.03.2020 privind  aprobarea rectificării bugetului Comunei 

Crasna pe anul 2020 

Se trece la discuții: 

Sîrca Constantin: suma se referă la carantină? Se poate folosi numai la Spital? 

Nemeth Annamaria: da, s-a aprobat rectificarea bugetului Spitalului, suma numai pentru această 

destinație se poate folosi. 

Sîrca Constantin: de ce nu s-a convocat ședință de consiliu să fim întrebați dacă suntem de acord sau 

nu cu carantina, numai acuma cu suma? 

Primar: deoarece nu este de competența consiliului local, a fost un ordin al Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență și aceasta nu se discută se execută. 

  Alte discuții nefiind se supune la vot prin apel nominal proiectul de hotărâre și se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.32 din data de 30.04.2020 

privind validarea Dispoziției primarului comunei Crasna nr.213/19.03.2020 privind  aprobarea 

rectificării bugetului Comunei Crasna pe anul 2020. 

14. Diverse. Se înscrie la cuvânt: d-ul Sîrca Constantin, d-ul Chirilă Ioan. 

Sîrca Constantin: are două probleme de ridicat:  

1. Cum stăm cu gazul, dacă se mai face gazul, s-a modificat legea, alții fac deja. 

2. La Marin străzile și canalul miroase. 

Primar: în legătură cu ulițele din Marin, cei de la CRASNA SERV au fost să repare. În legătură cu 

canalizarea, primăria a făcut demersuri, cu oamenii noștri au făcut să funcționeze. Problema era că 

apa menajeră nu e legată  la rețea de către toate gospodăriile și merge și în șanț. În legătură cu gazul, 

am discutat la telefon cu firma, în situația actuală este mult mai greu să ținem legătura cu oamenii. 

Amaradul merge rău. Am luat legătura cu firma Premierenergy pentru reluarea activității. 

Sîrca Constantin: se va face ceva? 

Primar: vor să facă. 

Chirilă Ioan: mai sunt flori să plantăm la parcul din Marin? 
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Primar: da, o să trimitem și în Marin. 

Chirilă Ioan: am făcut curățenie cu cei din centru de zi și cu beneficiarii de ajutor social. Sunt crengi 

la școală, au tăiat cei de la Irem. 

Primar: se rezolvă. Este o problemă cu deșeurile pe raza comunei. Mulți au aurncat deșeuri în pădure 

pășuni. Vom face o acțiune de salubrizare cu firma Brantner, mergem cu mașina de la Crasna Serv 

și vom duce la depozitul de gunoi. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

Filip Ioan                        Lazar Veturia 


