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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.5641/25.06.2020. 

 

PROCES - VERBAL 
 

 

Încheiat azi, 25.06.2020 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.289/18.06.2020. 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 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 prezenți 14 consilieri locali fiind absent motivat 

domnul Kiss Istvan (UDMR)  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: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni 

Prezintă: Lazar Veturia – secretar general 

2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.288/16.06.2020 privind 

rectificare bugetului comunei Crasna pe anul 2020 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului  bugetar pe 

anul 2019 

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor mijloace fixe    

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului  

Prezintă: Nemeth Annamaria – inspector 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor 

locale pentru anul 2020 

Prezintă: Kovacs Marta –Ildiko – inspector  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea 

Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea 

scrisorii de garanție 

Prezintă: Bogya Miklos - primar 

8. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de 

servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Crasna, jud. Sălaj  

Prezintă: Bogya Miklos - primar 
9. Diverse  

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

1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședință pentru următoarele trei luni. 

Secretarul general prezintă raportul. se solicită propuneri. 

Domnul Breda Ștefan propun e pe domnul Filip Ioan. 

http://www.primariacrasna.ro/
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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.33 din data de 25.06.2020 

privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni. 
 În continuare președintele de ședință ales, domnul Filip Ioan preia conducerea lucrărilor 

ședinței. 

 2.Se trece la următorul punct de e ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției 

primarului nr.288/16.06.2020 privind rectificare bugetului comunei Crasna pe anul 2020 

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.34 din data de  25.06.2020 

privind validarea Dispoziției primarului nr.288/16.06.2020 privind rectificare bugetului 

comunei Crasna pe anul 2020. 

3.Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de încheiere a 

exerciţiului  bugetar pe anul 2019 

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. Se trece la discuții. 

Sârca Constantin:  cexcedentul cât este? Este în mii lei? 

Nemeth Annamaria: este în mii lei. 

Sîrca Constantin: este excedent, de ce nu s-a cheltuit? 

Nemeth Annamaria: suma este pentru proiectul de reabilitare a grădiniței, nu s-a făcut lucrarea și 

suma nu se poate cheltui numai pentru proiect. 

Sîrca Constantin: de ce nu s-a făcut lucrarea? 

Primar: nu s-a prezentat până acum nici o firmă pentru lucrare. Am repetat procedura, a treia oară se 

face selecția de oferte,  azi expiră termenul pentru depunerea ofertelor, sunt firme care se interesează, 

sperăm că vor depune și ofertă. 

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.35 din data de  35.06.2020 

privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului  bugetar pe anul 2019. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a 

unor mijloace fixe .   

Doamna Nemeth Annamaria prezintă raportul. Se trece la discuții. 

Pap Sandor: mașina gunoieră din ce an este, câți kilometri are la bord? Când va fi licitația? 

Primar: se pune în vânzare presă de balotat, tocător mobil, dispozitiv de afânat și întors, ciur rotativ, 

autogunoieră, care au fost cumpărate pentru colectarea selectivă a gunoiului  menajer. Având în 

vedere că proiectul s-a terminat, și la nivelul județului ECODES organizează  acest serviciu, noi 

neputând să folosim aceste mijloace fixe și în loc să stea acolo să se deterioreze vrem să le 

valorificăm. Având în vedere proiectele care sunt în derulare și trebuie să achităm partea noastră,  

este necesară acest demers. Puteți verifica cartea tehnică, nu este nici un secret. Deocamdată vom 

pune în vânzare unul dintre mașini și celălalt va fi recarosat. 

Sîrca Constantin: asta am vrut să propun și eu, să folosim pentru comună. La 35000 euro nu va putea 

fi vândut, numai o firmă poate cumpăra, se va repeta licitația cu reducerea sumei. Propun să rămână 

amândouă pentru comună. 

Pap Sandor: când va fi licitația? 

Sîrca Constantin: acolo trebuie constituit comisia de licitație, organizat.  

Primar: în două luni de zile se va derula procedura. 

 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.36 din data de  25.06.2020 

hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor mijloace fixe .  

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului 

de specialitate al primarului . 



Intern 

 

 
3 

 

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.37 din data de  25.06.2020 

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului . 

6. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. 

Doamna Kovacs Marta Ildiko 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.38 din data de  25.06.2020 

privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. 

7. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Solicitării de prelungire a 

scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata 

comisionului pentru acordarea scrisorii de garanție. 

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

Ozsvath Ilona: firma care lucrează la școală nu vrea să facă? 

Primar: firma cunoaște licitația, sunt patru firme care se interesează, azi la ora 15,00 expiră termenul 

de depunere a ofertelor, sperăm că vor fi oferte depuse. 

 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.39 din data de  25.06.2020 

privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de 

Garantare a Creditului Rural – IFN – SA și plata comisionului pentru acordarea scrisorii de 

garanție. 

8. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor 

și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Crasna, jud. 

Sălaj . 

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

Sîrca Constantin: dau ei banii? 

Primar: nu,  este vorba doar de organizarea licitației. 

 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.40 din data de  25.06.2020 

hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de 

servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Crasna, jud. Sălaj . 

9.Diverse. 

Se înscriu la cuvânt: domnul Primar, Sîrca Constantin, Pap Sandor, Chirilă Ioan, Ozsvath Ilona. 

Primar: vreau să fac o mică informare despre lucrările care se execută în comună. La investiția cea 

mai valoroasă,  Realizarea de pod nou și asfaltare drumuri, firma Drum Inserv nu a reușit să realizeze 

hirdoizolația podului, asfaltarea și căminele de pe străzile aferente, dar dacă vremea va permite într-

o lună se va finaliza lucrarea.  Este o cerere de plată de 5 miliarde de lei de achitat, majoritatea sumei 

trebuie asigurat din bugetul local.  Proiectul Reabilitarea Liceului este gata, miercuri are loc recepția, 

la care vă invit să participați și dumneavoastră. Și la acest proiect trebuie să achităm cheltuielile 

neeligibile. 

Referitor la Licitația pentru Grădinița cu program prelungit, data de depunere a ofertelor este 2 iulie. 

Pentru Centrul multifuncțional sunt trei firme interesate. Sperăm că putem să derulăm activitatea în 

bune maniere. Având în vedere condițiile meteorologice, vă rog să îndrumați cetățenii să-și curețe 

șanțurile, podețele, să evităm problemele mai grave. A fost tras un strat de uzură pe drumul județean 

108 G, intersecția nu a fost asfaltată, va fi făcut pe alt proiect, am ajuns cu asfaltul la Ratin. Vom face 
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parcările în fața Parohiei Reformate. În loc de fântâna arteziană vrem să punem ghiveci de flori mai 

elegante, ca la Zalău. Vom demola fântâna. 

Sîrca Constantin: am dat 3 miliarde pe ea și acum stricăm. S-au pus dale de beton. Nu știu, mai este 

în garanție? 

Primar: nu este în garanție. 

Sârca Constantin: nu știu dacă vă place cum arată centrul Crasnei? Am fost rugat de comercianți să 

ridic problema în legătură cu cei care vând  pe domeniul public pentru 10 lei pe zi. Cel cu lebenița 

are cheie de la o căsuță. Cine a aprobat ? Cât plătește chiria? Sau merită să ne compromitem pentru 

o plasă de căpșuni și lebeniță? Lasă cortul și masa  pe domeniul public, vin țiganii stau la masă. Barul  

are două umbrele în față, cât plătește? Este verificat? Noi am aprobat numai comercianți ambulanți. 

Primar: taxa este de 20 lei/mp/zi. Am luat măsuri deja. 

Sîrca Constantin: 10 lei a plătit, vreți să vă arăt chitanța? 

Primar: da, la început au achitat 10 lei/zi, dar după s-a taxat cu 20 lei/mp/zi. 

 Sîrca Constantin: Inserco ocupă trotuarul și nu plătește nimic. Nu se face nimic. 

Primar: vă rog să nu exagerați, este părerea dumneavoastră. 

Sîrca Constantin: și cu gazul. Nu se face nimic, numai pe străzile unde a fost pusă conducta, la restul 

nimic. 

Primar: nu este vina noastră că firma a intrat în faliment. 

Sîrca Constantin: de ce chemați oamenii să semneze contractul ? Nu știți că s-au liberalizat prețurile? 

Primar: nu este obligat nimeni să semneze contractul cu ei. Cei de la Șimleu au venit la fața locului, 

sunt multe persoane vârstnice care nu se pot deplasa la Șimleu. Săptămâna trecută am avut o discuție 

la București cu Premier Energy, ei nu-și asumă responsabilitatea pentru că Amarad a intrat în 

faliment. Premier Energy a promis că va întocmi proiect tehnic în locul comunei. Noi avem unul de 

15 ani care  nu mai este valabil și dacă noi ar trebui să facem ar costa  peste 1 miliard . Și această 

sumă am  câștigat pentru comună. 

Sîrca Constantin: la alte comune sunt asfaltate toate străzile și cele din extravilan. 

Primar: știți cât a fost valoarea unui proiect pentru asfaltare? 

Sîrca Constantin: nu știu. 

Primar: pentru ulițe de 7 km a fost 1 milion de euro. Noi avem aproximativ 37 km de străzi, nu ca 

alte comune. 

Sîrca Constantin: la Chieșd tot este asfaltat. 

Primar: considerați că nu au fost atrase destule fonduri? 

Sîrca Constantin: da. 

Primar: este părerea dumneavoastră.  

Sîrca Constantin: de 5 ani tot facem un pod. De ce nu ați reziliat contractul dacă nu au lucrat? 

Primar: și cum credeți că la finalizarea în procent de 80%  din  lucrare cine ar face în continuare? 

Sîrca Constantin: Strada de sus a țiganilor nu s-a făcut  și s-a făcut recepția. 

Primar: nu este recepționat drumul respectiv. 

Pap Sandor: la Vetye  nu este scurgere de la șanț la vale, de un an de zile. Pentru Allea Kis ut am 

primit promisiuni, restul, nimic. Firma care face drumul Nușfalău – Zalău betonează  și șanțurile? 

Filip Ioan: da. Săgeata face intrările la străzile laterale și cei de la Caraș – Severin fac rigolele. 

Viceprimar: acolo s-a făcut o lucrare de firma din Maramureș și am discutat cu domnul Stroe. A 

promis că vine luni, dar nu a venit. Noi sperăm că se va face. Nu pot să mă ating de lucrare că este o 

lucrare a Apelor Române.  

Pap Sandor: nu poate să iese cu căruța. 

Primar: în legătura cu reabilitarea drumului,  ne bucurăm că se ocupă firma Săgeata, dar ca și orice 

lucrare pe parcurs sunt probleme la rețele de apă și canalizare, ne bucurăm că avansează, dar de câte 

ori este neatent rețelele de apă și canalizare sunt afectate. Compania de apă a făcut eforturi dar nu 

face față singur și mare parte cade în sarcina noastră. Trebuie să știți că nu este așa că vine consiliul, 
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taie panglica și totul e bine mersi, însă merge greu, trebuie să aibă înțelegere și oamenii. Nu este o zi 

să nu fie solicitați de cetățeni administratorul public sau viceprimarul. 

Chirilă Ioan: solicită să se repare drumurile din Marin. 

Primar: 10 camioane de balastru au fost duse la Marin. Cum vremea va permite vom face. Ieri au fost 

la canalizare tot feluri de mizerii care blochează funcționarea. Cine rezolvă problemele? Cine este de 

vină: primarul și primăria. 

 Ozsvath Ilona: reabilitarea școlii este foarte frumos, o să vedeți miercuri la preluarea lucrării, puține 

astfel de școli sunt în județi. Păcat că nu s-au putut bucura copiii, mai ales cei care au terminat școala. 

O altă problemă, în legătură cu șanțurile, cum am putea ajunge la sufletul și conștiința oamenilor? 

Când am venit în Crasna am fost mișcată de gospodari și spiritul civic. Acum unde au dispărut acei 

gospodari. Am fost învățată prima dată de părinți că se curăță șanțul. Nu știu ce se întâmplă. În loc 

să aruncăm cu praștia și să nu vedem bârna în propriul ochi, noi trebuie să facem ceva. Ar  trebui 

făcute acțiuni de împădurire, de plantare. 

Primar: anul trecut s-a făcut plantare la cimitir. Trebuie găsit un teren. Aceste acțiuni dezvoltă simțul 

civic al elevilor.  

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

        Filip Ioan                                Lazar Veturia 


