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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.6690/30.07.2020. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 30.07.2020 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, ce a fost convocat de 

domnul primar prin Dispoziția nr.320/22.07.2020. 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 absentă motivat 

doamna Ozsvath Ilona (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 aprobarea de viramente de credite în bugetul local al Comunei 

Crasna pe anul 2020. 

Prezintă: Nemeth Annamria – inspector 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Spitalului de boli cronice Crasna 

Prezintă: ec. Nagy Andrea – Erika – director Spital de boli cronice Crasna 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții al 

Spitalului de boli cronice Crasna 

Prezintă: ec. Nagy Andrea – Erika – director Spital de boli cronice Crasna 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului de boli 

cronice Crasna 

Prezintă: ec. Nagy Andrea – Erika – director Spital de boli cronice Crasna 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de 

administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna 

Prezintă: ec. Nagy Andrea – Erika – director Spital de boli cronice Crasna 

6. Diverse.  

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi 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: Proiect de hotărâre privind aprobarea de viramente 

de credite în bugetul local al 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.41 din data de  30.07.2020 

privind aprobarea de viramente de credite în bugetul local al Comunei Crasna pe anul 2020. 

2. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare 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. 
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  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.42 din data de  30.07.2020 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de boli cronice 

Crasna 

3. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și 

Statului de funcții 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.43 din data de  30.07.2020 
privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții al Spitalului de boli cronice 

Crasna. 

4. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de 

Dezvoltare 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.44 din data de  30.07.2020 

privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului de boli cronice Crasna. 

5. Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului local în Consiliul de administraţie al Spitalului de boli cronice Crasna 

Doamna Nagy Erika prezintă raportul.  

 În continuare se trece la propuneri. 

Domnul Kiss Ludovic îl propune pe domnul Kiss Istvan.  

Alte propuneri nu sunt. 

 Se supune la vot desemnarea domnului Kiss Istvan în consiliul de administrație al Spitalului 

de boli cronice Crasna și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.45 din data de  30.07.2020 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraţie al 

Spitalului de boli cronice Crasna. 

7. Diverse: se înscriu la cuvânt: domnul Sîrca Constantin, domnul Chirilă Ioan și doamna Kocsis 

Eva. 

Sîrca Constantin: doresc să ridic câteva probleme ridicate de cetățeni: 

- cu blocul ANL nu s-a revizuit situația, unii pleacă  alții stau în subchirie, mai sunt două luni 

până la alegeri, ar trebui făcut ceva. 

-Apa de la Marin este spartă la Pătălău scurge apa pe stradă în șanț de trei luni. 

-Canalizarea miroase și au vrut să meargă cetățenii la Garda de mediu dar le-am spus să mai 

aștepte. Am spus că așa ați spus că sunt floacoane în stație, dar nimeni nu aruncă flacoane prin 

chiuvetă sau baie. 

- la stația de epurare iese toată mizeria pe câmp. 

-am depus o solicitare referitoare la abonamentele de telefoane mobile. Am cerut persoanele care 

au telefoane mobile și au zis că sunt date cu caracter personal, nici compartimentele nu ați spus. 

Sunt 43 milione lunar pe abonamnet telefonic. Numai minciuni spuneți, că trotuarul de la Inserco 

este în domeniul public al Consiliului Județean. Atunci de ați încasat bani pentru umbrelă? 

- la centru ați spart, aveți autorizație de demolare? 

- la telefoane nu ați vrut să dați la cine sunt telefoanele. 

- am satisfacția că nu puteți candida și  nici vechea conducere. 

Chirilă Ioan: a fost un caz că a venit ambulanța și nu a putut urca pe strada lui Oprea în sus. Dacă 

s-ar putea face ceva reparații cu Crasna Serv. 

Vincze Alexandru: am fost des în aceste săptămâni la Marin și nu cunosc să fie drum 

impracticabil. Problema este, că atunci când plouă unii intră pe stardă cu tractoare și utilaje și 

strică drumul, așa este concepția unor cetățeni.  A fost control de la Apele Române, deoarece s-a 

făcut reclamație, au blocat stația, au făut analiza apei, nu este problemă cu apa. Problema este că 
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oamenii s-au branșat la canalizare fără autorizare și fără plată. Cineva a spart ușa la stația de apă 

și a dat drumul la apă, apa s-a scurs pe stradă nu canalizarea. 

Sîrca Constantin: oamenii s-au legat la apă prin firma care a lucrat în sat. 

Primar: dar la cerința cui s-a legat? Nu la cerința oamenilor? 

Sîrca Constantin: dacă primăria ar fi interzis firmei să nu lege nu ar fi legat. 

Kocsis Eva: la sfârșit de săptămână va fi un eveniment caritabil pentru un copil bolnav, vă rog să 

veniți și să ajutați. Am fost rugată să vă informez că drumul agricol Banszeg este plin cu găuri, 

dacă se poate repara. 

Primar: eu am dat un răspuns concret la adresa domnului Sîrca și detailat, abonamentul este pentru 

internet și telfon, nu doar pentru primărie ci și pentru evidența persoanelor, pompieri, poliția 

locală, centrele de zi din Crasna, Marin, și la Ratin și Huseni unde nu funcționează centru dar 

funcționează grădinițe. Este opinia dumneavoastră, dacă tot spuneți că sunt mincinos, numai 

dumneavoastră dețineți adevărul absolut, nu are rost să mai discutăm. 

Alte discuții nefiind lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

        Filip Ioan                                Lazar Veturia 


